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Słowo wstępne
Nie kaŜdy posiada komputer i nie wszyscy potrafią go obsługiwać i poruszać się
w internecie, ale w przyszłości posługujących się komputerem będzie coraz więcej. Wielu hodowców domaga się, aby w internecie były umieszczane materiały
dotyczące hodowli gołębi, drobiu i królików. Postulat słuszny, ale wtedy autorzy
publikowanych materiałów nie mają ze swojej pracy Ŝadnego wymiernego poŜytku, a jedynie satysfakcję, Ŝe ktoś korzysta z ich wiedzy i pracy. Jeśli to ma słuŜyć
rozwojowi hodowli drobnego inwentarza, to niech tak będzie. Jeśli dzieci i młodzieŜ zainteresują się hodowlą gołębi, kur, królików czy innych zwierząt, rozpoczną obserwację ptaków naszych ogrodów, pól i lasów, a w zimie ich dokarmianie, wtedy nasz cel zostanie w części osiągnięty.
Zadaniem internetu jest szybkie przekazywanie wiadomości, popularyzacja
wiedzy, budzenie ciekawości itp. Ten cel przyświeca takŜe redakcji naszej internetowej gazetki.
Wychodzimy naprzeciw postulatom hodowców i od stycznia br. w internecie, na
portalu Pana Jerzego Bogacza (www.golebnik.pl) będzie ukazywał się internetowy
kwartalnik pt. Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta. Istnieje moŜliwość pobrania i wydrukowania kolejnych numerów, lecz wyłącznie dla własnego uŜytku.
W planie mamy stałe rubryki, jak:
 Gołębie… gołębie… gołębie…
 Drób… drób… drób…
 Króliki… króliki… króliki…
 Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
 Zwierzęta w naszych domach i wokół nich
 Spotkania z hodowcami
 Ciekawostki z wystaw
 Aktualności
 KsiąŜki, prasa i biuletyny
 Z dawnych ksiąŜek i czasopism
 Propozycje wzorców.
MoŜliwe są jeszcze inne rubryki.
Zapraszamy teŜ hodowców i miłośników zwierząt do współpracy. Redakcja
jednak zastrzega sobie prawo do ingerencji w nadesłany materiał. Materiały
o treści napastliwej w ogóle nie będą brane pod uwagę. Chcemy budzić wśród
hodowców nie tylko chęć zdobywania wiedzy, ale takŜe Ŝyczliwość i wzajemny
szacunek.
Zaproście swoich kolegów do wspólnego czytania Poradnika na ekranie
komputera!
Redakcja liczy na Ŝyczliwość i Ŝyczy hodowcom i miłośnikom zwierząt przyjemnej i odpręŜającej lektury.
Redakcja
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 Gołębie… gołębie… gołębie…
Show homer

EE 27
N: Show Homer,
F: Show Homer,
A: Show Homer
Rys. z wzorca niemieckiego i polskiego

Pochodzenie

Show homer jest dziełem angielskich hodowców. Postanowili oni w 90-tych latach XIX
wieku wyhodować gołębia pocztowego wystawowego. Był to okres, w którym w kilku
krajach hodowcy pracowali nad wyhodowaniem gołębi pocztowych wystawowych.
W wyniku tych prac powstało kilka nowych ras, które zadziwiają swoim pięknem. Jedne stały się bardzo popularne, inne zaś mniej, przynajmniej w niektórych krajach.
Materiałem wyjściowym dla angielskich hodowców były gołębie pocztowe, które
krzyŜowano z róŜnymi rasami. Tak samo czynili hodowcy w innych częściach Europy.
W efekcie na Wyspach Brytyjskich powstał duŜy, masywny gołąb, który zatracił nie tylko zmysł orientacji, ale
takŜe dobrą zdolność latania. Ale tych umiejętności nie
wymaga się juŜ obecnie od gołębi pocztowych wystawowych.
Show homery bardzo szybko zdobyły popularność,
o czym moŜe świadczyć fakt, Ŝe juŜ w 1900 roku powstał
pierwszy klub hodowców show homera. W Polsce nie jest
to zbyt popularna rasa. Znacznie częściej hodowany jest
u nas niemiecki wystawowy, tym bardziej, Ŝe my takŜe
mamy własnego wystawowego pocztowego.
Fot. Zdzisław Jakubanis

Przed laty komisja standaryzacyjna PZHGRiDI zachowała angielską nazwę gołębia wystawowego, pocho4
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dzącego z Wysp Brytyjskich, bowiem hodowcy nie mówili i nie mówią o nim inaczej, jak
tylko o show homerze. Jest więc zbędne wymyślanie innej nazwy. Ponadto nazwę taką
przyjęli Niemcy i Francuzi.

Opis budowy
Show homer jest gołębiem długim, o wysoko podniesionej głowie, która powinna
być takŜe długa, aby zachowana została harmonia między korpusem a głową. Szczególnie wydłuŜone jest czoło, a perłowe oczy – takŜe u białych i pstrych – osadzone są
wysoko, w środku, pomiędzy dziobem a karkiem. Brew jest ciemnoszara, nieco jaśniejsza u gołębi o jasnym upierzeniu. Linia głowy ma kształt łuku, który nieco jest
spłaszczony na czole. Dziób jest stosunkowo krótki, tępo zakończony, czarny, skierowany ku dołowi, a woskówki w kształcie litery „V”, płaskie i biało przypudrowane. Patrząc z góry, głowa i dziób tworzą lekko zaokrąglony klin. Głowa show homera
w bardzo małym stopniu przypomina głowę niemieckich wystawowych.
Tułów jest wyraźnie wydłuŜony, pierś szeroka i średniej długości, szyja zaś zwęŜająca
się ku głowie. Plecy są płaskie,
w ramionach szerokie, zwęŜające
się w kierunku średniej długości,
dobrze zwartego ogona. Skrzydła spoczywają na ogonie. TakŜe
nogi są średniej długości, mocne
i nieupierzone.
Obecnie prowadzone są prace
nad skróceniem długości tułowia
show homera. Hodowcom chodzi
o uzyskanie lepszej harmonii pomiędzy głową a resztą korpusu.
Trwa takŜe dyskusja nad ujednoliceniem całego pogłowia show
homerów, bowiem widoczna jest
róŜnica między gołębiami typu
angielskiego a gołębiami typu niemieckiego. MoŜe doprowadzi to,
do zwiększenia popularności show
Fot. Zdzisław Jakubanis
homerów w Europie kontynentalnej.
DuŜymi wadami w budowie są: słaba i wątła budowa, cienka szyja, długie nogi
i cienki dziób.

Kolory i rysunek
W obowiązującym w Polsce wzorcu show homera (2009) czytamy, Ŝe show homery występują w następujących odmianach barwnych: „We wszystkich kolorach gołębi
pocztowych oraz siwe (szymle), pstre, jednokolorowe: białe, czarne, kawowe, czerwone i Ŝółte”. Czasem powtarzane jest to zdanie w róŜnych opracowaniach.
Pełna lista odmian barwnych jest znacznie większa. Show homery występują w odmianie białej, czarnej, czekoladowej (dun), czerwonej recesywnej, Ŝółtej recesywnej,
5
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brązowej, niebieskiej z czarnymi pasami, niebieskiej bez pasów, ciemnej, czerwonej
dominującej, Ŝółtej dominującej, niebieskopłowej, niebieskopłowej bez pasów, brązowopłowej, czerwonopłowej, Ŝółtopłowej, niebieskiej grochowej, ciemnej grochowej,
niebieskopłowej grochowej, brązowopłowej grochowej, czerwonej grochowej, Ŝółtej grochowej. Znane są takŜe szeki w powyŜszych kolorach i szymle niebieskie, niebieskopłowe, czerwonopłowe i Ŝółtopłowe, jak równieŜ tygrysie w kolorze czarnym, ciemnym
niebieskim, brązowym, niebieskim, czerwonym i Ŝółtym.
PowyŜsze odmiany barwne uznane są w innych europejskich wzorcach, dlatego
powinna takŜe nastąpić nowelizacja wzorca polskiego dla show homera.

Uwagi dotyczące hodowli
Ze względu na słabe zdolności lotowe, show homery hodowane są zazwyczaj
w wolierach. Mogą być hodowane same, ale takŜe z innymi cięŜkimi rasami, np. dragonami, czy show racerami.
Z wyglądu show homery wydają się być agresywne, jednakŜe to tylko pozorne wraŜenie. Nie są jednak gołąbkami pokoju. O bójkę w gołębniku nietrudno. Wymagają przestronnych boksów do gniazdowania. Wychowują dobrze swoje młode. Jako
gołębie rosłe, potrzebują duŜo dobrego ziarna.
W mieszankach powinny występować kukurydza i niewielkie ilości
bobiku. Konieczne jest podawanie duŜej ilości mieszanek mineralno-witaminowych.
Przy kojarzeniu wskazana jest znajomość dziedziczenia kolorów.
U dominantów czerwonopłowych oraz Ŝółtopłowych bardzo łatwo
rozpoznać płeć. Samce
Fot. Zdzisław Jakubanis
mają na ogonie i lotkach mniej lub więcej wyraźne tzw. plamki atramentowe. Cecha ta jest genetycznie
uwarunkowana.
Obrączka numer 10.
Manfred Uglorz
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Modena włoska – triganino

EE 207
N. Triganino Modeneser
F. Triganino de Modène
A. Triganino Modena
Rys. z wzorca włoskiego (za Geflügelzeitung, 9/2013

Nieco geografii i historii

W północnych Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Modena, w dolinie
rzeki Padu, leŜy stare i urokliwe miasto – Modena. Przepływają przez nią dwie rzeki:
Seccha i Panaro, 10 km na południe od miasta, zaczynają się pierwsze wzniesienia
Apeninów Toskańsko-Emiliańskich.
Nieznana jest data załoŜenia miasta, ale juŜ w 218 roku przed Chr., w czasie II wojny punickiej, jej mieszkańcy poparli kartagińskiego Hannibala (Kartagina leŜała w Afryce Północnej). W roku 183 przed Chr. stała się kolonią rzymską. Nazwano ją Mutina,
prawdopodobnie od etruskiego słowa, oznaczającego pagórek, wzgórze. Wkrótce została
rozbudowana ze względu na znaczenie strategiczne, jak i połoŜenie przy skrzyŜowaniu
Via Aemilia z drogą prowadzącą do Werony. Od najdawniejszych czasów, etruskich
i rzymskich, dzieje Modeny były burzliwe.
Obecnie Modena jest słynna – między innymi – z licznych zabytków oraz z produkowanego tu octy balsamicznego oraz wina lambrusco.
Hodowcy gołębi znają Modenę głównie dzięki hodowanemu tu od wieków gołębiowi, zwanemu triganino, a więc dzięki włoskiej modenie, z której wywodzi się modena
angielska oraz modena niemiecka.

Pochodzenie
Modena włoska, nazywana na Półwyspie Apenińskim triganino, jest bardzo starą
rasą. Wzorzec i współczesne opisy rasy podają, Ŝe powstała w XV wieku. Ale włoska
7
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nazwa triganino ma związek z językiem greckim okresu hellenistycznego. MoŜe to
wskazywać na jeszcze starsze pochodzenie gołębi z Modeny. Przodkowie obecnie
znanych nam moden włoskich zapewne są potomkami gołębi greckich, które w staroŜytności stały się popularne na Półwyspie Apenińskim dzięki greckim koloniom, lub
podbojem Grecji przez Rzymian.
Hodowcy i treserzy gołębi z Modeny nazywani byli triganieri. Termin ten znany był
tylko w okolicach Modeny, a spotykamy się z nim po raz pierwszy w pewnej ustawie z roku
1327 roku (Modenese Statute,
De Columbis non Capiendis nec
Trappola Tenenda). Triganieri
wypędzali swoje gołębie z gołębników i tak długo one fruwały,
jak hodowca trzymał w ręku czerwoną chorągiew. Kiedy chował
chorągiewkę, przywoływał je przy
pomocy piszczałki. Dobrze wytrenowane i wytresowane gołębie miały za zadanie ściągnąć
do gołębnika obce gołębie. Te
obce naleŜało wykupić. Jeśli ich
właściciel tego nie uczynił, były
one zabijane, czasem nawet na
oczach ich właściciela. Ten wątpliwej moralnej jakości sport prawie zaniknął. W wielu przypadkach włoska modena, szczególnie poza Włochami, jest hodowana w wolierach.
Wg H. Marks, Huhn- Struktur- und Warzentauben, Wittenberg 1980.

Pierwotnie gołębie z Modeny
były gołębiami typu lotnego i uŜywane były takŜe do przekazywania wiadomości między bankami i domami handlowymi.
Zostały jednak one przekształcone dzięki domieszce krwi gołębi z Florencji i dlatego
dzisiaj zaliczamy je do grupy III – kuraki.

Opis budowy
Współczesna modena włoska jest gołębiem postawnym, o pięknej i eleganckiej
figurze, która moŜe zachwycić nie tylko hodowców gołębi, ale wielu zwiedzających wystawy. Jeśli do tego dodamy bajeczne kombinacje kolorów i ich odcieni, to triganino
naleŜy postawić na pierwszym miejscu wśród kuraków.
Włosi mówią, Ŝe ich triganino ma kształt barchetto, czyli czółenka.
Głowa włoskiej modeny jest prawie okrągła, z wypełnionym czołem i ciemieniem.
Nie mogą znajdować się na niej ozdoby z piór w postaci czubka ani koronki. U wszystkich odmian barwnych, z wyjątkiem odmiany szitti w białym kolorze, tęczówka oka
powinno być pomarańczowo-czerwona. NiezaleŜnie od barwy upierzenia, brew po8
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winna być jasna i stosunkowo szeroka. Pomiędzy czołem a średniej długości dziobem,
koloru od ciemno rogowego do czarnego, musi występować mocno rozwarty kąt. Mało
rozwinięte woskówki powinny szczelnie przylegać do dzioba.
Korpus w kształcie łódeczki, noszony poziomo, nie jest u triganino zbyt długi, ale
dobrze uformowany. Lotki i sterówki nieco skierowane są ku górze, przy czym końce
lotek powinny być na wysokości podstawy średniej długości szyi, a która
w kierunku głowy równomiernie się zwęŜa. Jak u wszystkich kuraków, krótkie
plecy muszą być nieco wklęsłe. Patrząc z góry, zwęŜają się one w kierunku niezbyt długiego ogona. Ogon
z grzbietem tworzy poziomą linię, a więc
nieco inaczej jak u pozostałych kuraków. Krótkie skrzydła noszone są powyŜej ogona, dobrze przylegają do
tułowia i dobrze przykrywają plecy.
Modena włoska ma więcej niŜ średniej długości, mocne i nieupierzone
nogi. Jeśli połączymy liniami piętę,
koniec ogona i najwyŜszy punkt ciemienia, to otrzymamy prawie równoramienny trójkąt.
Triganini lotne. Wg H. Marks, Huhn- Struktur- und
Do wad w budowie zaliczamy:
Warzentauben, Wittenberg 1980.
długi tułów, długą i wąską figurę, niskie
nogi, spłaszczone ciemię, opadające plecy, długi i mało zwarty ogon.

Kolory i rysunek
Wzorzec polski dopuszcza tylko jeden rysunek u włoskiej modeny, a mianowicie
gazzi. Wzorzec włoski mówi o gazzi, szitti i magnani.
Gazzi mają kolorowe skrzydła, ogon, pióra w okolicy odbytu oraz głowę. Pozostałe
upierzenie jest białe. Głowa jest cała kolorowa, przy czym pióra kolorowe rozpoczynają
się poniŜej 1 cm pod podgardlem, tworzą piękny łuk w dość znacznej odległości od oka
i kończą się na wysokości połączenia głowy z szyją. Wzorzec włoski wymaga, aby linia
pomiędzy piórami kolorowymi a białymi, z tyłu głowy nie łączyła się jak u modeny angielskiej i modeny niemieckiej, lecz utworzyła biały trapez, o nieco zaokrąglonych kątach.
Triganino szitti są całe kolorowe, bez rysunku, oczywiście na tarczach skrzydeł
moŜe u nich występować mocno zróŜnicowany rysunek (pasy w róŜnych kolorach,
obramowane pióra, na lotkach rysunek zięby itp.).
Magnani – jak u angielskiej i niemieckiej modeny – muszą mieć róŜnokolorowe
cętki na migdałowym tle.

9
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Współczesne opracowania podają, Ŝe triganino występują w około 60 odmianach
barwnych z róŜnymi kombinacjami kolorów.
W przeszłości odmian tych miało być znacznie więcej. Paolo Bonizzi podaje, Ŝe dawniej
modeny triganino występowały w 152 odmianach barwnych, w tym odmian gazzi było 76.
U niektórych odmian rozpostarte skrzydła
wraz z lotkami (obramowane, z rysunkiem
zięby, róŜnie rozłoŜona barwa wzdłuŜ stosin itp),
są niejednokrotnie bardziej kolorowe niŜ
skrzydła motyli. Jeśli do tego dodamy, Ŝe
pióra powinny mieć metaliczny połysk (zielony, fioletowy, złoty, miedziany), to musimy
stwierdzić, Ŝe w wypadku modeny włoskiej
mamy do czynienia z gołębiem bajecznie
kolorowym. Jeśli jedna z ras gołębi grupy V
nosi nazwę – gil, to bez przesady moŜemy
powiedzieć, Ŝe triganino jest ptakiem rajskim.

Uwagi dotyczące hodowli
Triganino są gołębiami niezmiernie Ŝywotnymi, pełnymi temperamentu, dobrze odchowującymi swoje młode, przed wszystkim ciągle dobrze latającymi.
NaleŜy Ŝałować, Ŝe są one prawie nieznane w Polsce. Przyczyną
tego moŜe być takŜe mała ich znajomość w Niemczech, gdzie przegrywają z rodzimą rasą kuraka,
a mianowicie modeną niemiecką. Ale
naleŜy tu powiedzieć, Ŝe to właśnie
modena włoska dostarcza hodowcom niemieckim materiału genetycznego do tworzenia ciągle nowych odmian barwnych niemieckiej
modeny.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Powinno się wszystko uczynić,
aby w przyszłości włoska modena
znalazła się gołębnikach polskich
hodowców i na wystawach obok
moden angielskich oraz moden niemieckich. Kto raz widział triganino,
ten nie zapomni ich bajecznie kolorowych piór, głównie na skrzydłach.

Obrączka numer 7.
Manfred Uglorz
10

Nr 1 (styczeń – marzec 2014)

Roller gałacki

EE 974
N: Galatzer Roller,
F: Rouleur de Galati,
A: Galatz Roller

Pochodzenie

W

XIX wieku w Rumunii, w Gałaczu i okolicach, wyhodowano rollery, które bardzo
szybko stały się popularne w Rumunii i w niektórych krajach europejskich, słynących
z hodowców hodujących gołębie lotne i akrobatyczne. Roller gałacki powstał dzięki
krzyŜowaniu miejscowych gołębi lotnych z róŜnymi rollerami orientalnymi, w tym równieŜ niektórymi gołębiami lotnymi z terenu Rosji. ZróŜnicowany materiał wyjściowy pod
względem pokroju i sposobu latania, nie mógł doprowadzić do stworzenia rasy, której
przedstawiciele niewiele róŜniłyby się między sobą. Powstało wiele linii hodowlanych,
róŜniących się pod wieloma względami, a mianowicie pokroju, rysunku
i sposobu latania. W Rumunii miały
one swoje nazwy. Niektóre z nich do
chwili obecnej są uŜywane.
Ştefan Péterfi w swojej ksiąŜce
pt. Hodowla gołębi (wydanie rumuńskie ukazało się w 1970 roku),
omawia poszczególne linie i podaje,
Ŝe w przypadku rollera gałackiego
moŜna mówić o trzech fazach rozwojowych. W pierwszej fazie rollery
gałackie były jednobarwne i plamiste, brwi zaś miały czerwone. W fazie tej dąŜono do rozjaśnienia czerwonych brwi aŜ do zdecydowanie
jasnych. W drugiej fazie dąŜono do ujednolicenia plamistości hodowanych gołębi.
W trzeciej fazie dąŜono do ujednolicenia pokroju, głównie budowy głowy i długości
dzioba.
11
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Sposób latania rollerów gałackich związany był z rysunkiem i budową. Według relacji hodowców, do dziś nie udało się ujednolić sposobu latania rollerów gałackich. Nawet w jednym stadzie zauwaŜyć moŜna osobniki, które nie podporządkowują się większości.
Rumuńskim hodowcom udało się
stworzyć wspólny wzorzec dla wszystkich odmian, dzięki któremu moŜna
było rasę wpisać na listę ras uznanych
w Federacji Europejskiej. Nie wydaje
się, aby moŜna go było zdecydowanie
literalnie traktować. Powinien on wytyczać kierunek dalszej pracy hodowlanej. JednakŜe nadal, nawet wśród
niemieckich hodowców rollera gałackich funkcjonują stare, powiedzmy
„historyczne” nazwy niektórych linii
hodowlanych.

Sposób latania i ewolucji akrobatycznych w locie
Jedne rollery gałackie latają bardzo
wysoko i rzadko kiedy wykonują przewrotki do tyłu. NaleŜy się zastanowić,
czy powinny być one nadal trzymane
w gołębniku, chyba, Ŝe są doskonałe
pod względem wymaganej budowy.
Mogą niektóre z nich być trzymane
nadal, jako rezerwuar stabilności pokrojowej stada.
Inne latają na średnich wysokościach i wykonują od czasu do czasu
właściwe rollerom akrobacje. Jeszcze
Inne latają i co 100 metrów wykonują
bardzo szybko kilka przewrotów do
tyłu, utrzymując stale tą samą wysokość (rollery młynkujące). Jeszcze inne,
wykonując przewroty do tyłu, opadają
do pewnej wysokości, po czym znowu
się wzbijają i rozpoczynają swoje ewolucje od nowa.

Opis budowy
Współczesny wzorzec charakteryzuje rollera gałackiego następująco:
Jest to gołąb średniej wielkości, o har12
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monijnej budowie ciała, wadze 300 – 350 gramów. Wykazuje się dobrymi właściwościami lotnymi na średniej i duŜej wysokości. W czasie lotu, trwającego około 30 minut,
wykonuje liczne przewroty do tyłu.
Wzorzec rumuński podaje, Ŝe głowa rollera gałackiego jest od średniej do duŜej
wielkości, z szerokim czołem, wypukłym ciemieniem, przechodzącym owalnie na tył
głowy. Występują rollery gladkogłowe i koroniaste. Koroniaste mogą mieć z tyłu szyi
tzw. grzebień. Oczy powinny być białe (perłowe), lecz u ptaków białych Ŝółte lub zdecydowanie ciemne. Szerokość brwi uzaleŜniona jest od koloru i rysunku. W kaŜdym
wypadku powinny być zdecydowanie jasne, prawie białe. U gołębi pstrych brwi są jedno lub dwurzędowe, zaś dwu lub trzyrzędowe u jednobarwnych. Obecnie preferowany
jest dziób średniej długości (15 – 20 mm), perłowo-biały, gruby, prosty, proporcjonalny
do wielkości głowy.
Jak przystało na gołębia lotnego i akrobatycznego, korpus powinien być mocny.
A więc szyja powinna być stosunkowo gruba, średniej długości, nieco łukowata, o minimalnym wycięciu podgardla, pierś zaś szeroka, a brzuch lekko wypukły i obficie
upierzony. RównieŜ plecy
powinny być szerokie, opadać w kierunku ogona, który powinien być od 11 do
12 cm długi, szeroki, płaski i liczyć od 12 do 16
sterówek. Skrzydła muszą
być proporcjonalne do wielkości gołębia, spoczywać
na ogonie, lub być noszone
pod nim. Wymagane jest
obfite upierzenie, przylegające do ciała.
U rollera gałackiego nogi są silne, średniej długości (ok. 7 cm) i obowiązkowo nieupierzone.

Kolory i rysunek
Rumuński wzorzec mówi o rollerach gałackich jednobarwnych i plamistych. Jednobarwne występują w kolorze czarnym (corbi = kruki), czerwonym (califari = rudzielce),
Ŝółte, białe (balani), niebieskie (viorii).
Wśród plamistych wyróŜnia się gołębie o nieregularnym rysunku i rysunku regularnym.
W grupie gołębi o nieregularnym rysunku są biało – czarne, biało – czerwone, biało
– Ŝółte i biało – niebieskie. DąŜy się w tej grupie, aby na białym tle rysunek był mniej
lub więcej regularny i wyraźny, a więc szyja biała lub kolorowa, pierś biała, skrzydła
białe z kolorowymi plamami, ogon kolorowy lub biały. PoŜądane jest, aby na głowie
występowała kolorowa plama od woskówek aŜ po szyję, przy czym nie powinna dotykać ona oczu.
13
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Gołębie pstre o regularnym rysunku nazywane są czasem tarczowymi, a właściwie
powinny być nazywane siodłatymi, bowiem głowa, klatka piersiowa, brzuch, lotki i ogon
są białe, z wyjątkiem ud i szyi, które mogą być białe lub kolorowe. Na głowie powinna
występować kolorowa plama od woskówek aŜ po szyję, przy czym nie powinna dotykać ona oczu. PoŜądany jest kolorowy warkocz (moŜe być przerywany), sięgający aŜ
na plecy. W grupie tej
cenione są tzw. kozaki,
u których podstawowy kolor jest czarny. Głowa przewaŜnie jest czarna, czarny grzebień na karku (moŜe być cętkowany), pierś
i biodra, lotki i mały śliniaczek białe. Ogon moŜe
być dwukolorowy (środkowe pióra białe). Nazwa
tej grupy gołębi nawiązuje do galowego munduru
dawnych kozaków, słuŜących w obcych armiach.
Wśród hodowców rollerów gałackich często funkcjonują róŜne nazwy
gołębi, a to w zaleŜności
od rysunku i koloru, ale
nazwy te nie są uŜywane we wzorcu. Nawiązują one do tradycyjnej rumuńskiej terminologii hodowlanej.
Wadami w budowie i w rysunku są: zbyt gruby korpus, niewłaściwy kształt głowy,
czerwone oczy, zbyt długi lub zbyt krótki dziób, zbyt długa lub cienka szyja, braki
w sterówkach, zbyt długie nogi, niewłaściwy rysunek, braki sterówek w ogonie.

Uwagi dotyczące hodowli
Rollery gałackie jako gołębie lotno-akrobatyczne hodowane są głównie dla ich lotu.
Ostatnio dąŜy się do ujednolicenia ich pokroju i rysunku, czemu słuŜy powstanie wzorca rumuńskiego, na którym wzorują się wszystkie inne wzorce rollera gałackiego. NaleŜy go traktować jako zbiór wytycznych w pracy hodowlanej. Przy selekcji naleŜy brać
pod uwagę trzy czynniki: pokrój, rysunek i kolor oraz sposób latania.
Obrączka numer 7.
Manfred Uglorz
Fot. Zdzisław Jakubanis
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Drób… drób… drób…
Minorka

N: Minorka
F: Minorque,
A: Minorka

Historia rasy

Minorka – to stara uszlachetniona rasa hiszpańskich kur wiejskich, a jej nazwa wywodzi się od Minorki, wyspy na Morzu Śródziemnym w archipelagu Balearów. Do Anglii
zostały sprowadzone w latach czterdziestych XIX wieku. Niemcy zaczęli hodować je od
lat siedemdziesiątych XIX wieku. Na Górnym Śląsku były juŜ znane po I wojnie światowej. Tu nazywano je młynorami.
W latach dwudziestych rozpoczęto w Niemczech pracę nad podniesieniem wydajności
hiszpańskich minorek.
Obecnie minorki znane są w całej Europie i ceni się je z powodu pięknej, harmonijnej budowy, dostojnej postawy i wydajności nieśnej.

Charakterystyka rasy
Jest to duŜa, mocna rasa kur, o wydłuŜonym tułowiu i rozbudowanej tylnej jego
części (szczególnie u kury), o średniej wysokości, dumnej postawie, a takŜe bogatym,
dobrze rozwiniętym, przylegającym upierzeniu i o szczególnie dobrze rozwiniętym
grzebieniu i zausznicach.
Młode kurki szybko rosną i wcześnie rozpoczynają okres nieśności.
Minorki występują w dwóch odmianach, a mianowicie o grzebieniu stojącym i róŜyczkowym.

Charakterystyka uŜytkowości
Minorki są pełne temperamentu, lubią Ŝerować na duŜych wybiegach, szczególnie
w sadach. Jest to jednak rasa wraŜliwa na złe warunki pogodowe, szczególnie na zimowe mrozy. Przede wszystkim wraŜliwe są: duŜy grzebień oraz dzwonki i zausznice.
0
W zimie lepiej trzymać je w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniŜej 0 C.
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Waga koguta wynosi od 2500 do 3500 gramów, kury zaś od 2250 do 3000 gramów. Nieśność roczna wynosi około 170 jaj o wadze 60 gramów. Barwa skorupek jaj
jest biała.

Fot. Artur Jakubanis

Opis budowy
Grzebień u koguta, o średnio delikatnej strukturze, jest prosty, szeroki u podstawy,
dobrze osadzony na głowie, skierowany ku przodowi i sięgający do połowy dzioba.
W tylnej części powinien być wysoki, zaś blaszka powinna biec równolegle do karku.
Nie moŜe go jednak dotykać. W grzebieniu powinno być mniej więcej 5 szerokich, głęboko i gwiaździście wyciętych ząbków.
Gładkie, u dołu dobrze zaokrąglone dzwonki u koguta powinny być proporcjonalne
do wysokości grzebienia. Kogut ma mocno przylegające, duŜe, gładkie, delikatne, białe
i błyszczące zausznice, o owalnym kształcie. W głowie osadzone są duŜe, błyszczące
oczy, u odmiany czarnej od ciemno brązowych do czarnych, u odmiany białej są czerwone.
Mocny dziób jest u koguta lekko wygięty, u czarnych – czarny i błyszczący, u białych koloru cielistego. Jaśniejszy koniec dzioba u odmiany czarnej jest dopuszczalny.
Dziób odmiany z grzebieniem róŜyczkowym jest średniej wielkości, niski, mocno
osadzony na głowie, z przodu szeroki, ale ku końcowi zwęŜający się. Górna część
musi być dobrze uperlona. U odmiany z grzebieniem róŜyczkowym stosunkowo krótki
kolec sięga karku, lecz nie moŜe przylegać do niego.
Tułów koguta minorki jest dość długi, szeroki i głęboki. Nie moŜe być on w formie
prostokąta, lecz nieco zwęŜać się ku tyłowi. Plecy muszą lekko opadać. Skoki są więcej niŜ średniej długości, o delikatnych kościach, gładkie. U czarnych skoki i palce są
czarne, pazurki zaś rogowego koloru. U białych skoki i palce są koloru cielistego.
16
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Kogut ma ogon pełny, o sierpówkach średniej długości.

Fot. Artur Jakubanis

U kury tułów jest w formie trapezu, długi i szeroki, a linia grzbietu pozioma. Pierś
powinna być pełna, przechodząca w szeroki, głęboki i miękki brzuch. Ogon jest dobrze
rozwinięty, zwarty, poziomo ułoŜony, o szerokich sterówkach. Stosunkowo duŜy grzebień, o kroju podobnym do grzebienia koguta, sięga nad dziób, a począwszy od najwyŜszej części ku końcowi opada na bok, jednakŜe nie moŜe on przykrywać oka. Zausznice u kury są więcej zaokrąglone niŜ u koguta.

Do duŜych błędów w budowie zaliczamy
słaby, spiczasty, krótki korpus, wypukłe plecy, nie rozwinięty dostatecznie brzuch, za
wysokie lub niskie nogi, stromo lub zbyt nisko noszony ogon, grube kości, mocno nieregularnie wykrojony grzebień, stojący lub pionowo pofałdowany grzebień u kury, małe,
pomarszczone, lub zbyt duŜe, podobne do kory, znacznie zaczerwienione zausznice.

www.huehner-info.ch
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Odmiany barwne
Minorki hodowane są w odmianie czarnej (5.1), białej (5.2), niebieskiej (5.4), Ŝółtej
(5.6) i pręgowanej (6.1). Czarne muszą mieć głęboką czerń z zielonkawo metalicznym
połyskiem, bez domieszki koloru brązowego. Białe są biało-srebrzyste, bez domieszki
koloru niebieskiego, Ŝółtego lub śmietankowego. Pozostałe kolory muszą być zgodne
z opisem tych kolorów.

Forma miniaturowa została wyhodowana w Anglii oraz Niemczech
około 1912 roku.
Waga koguta miniaturowego wynosi 900 gramów, kury 800 gramów.
Nieśność roczna wynosi około 120 jaj, o cięŜarze 35 gramów.

Manfred Uglorz

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Zięba
Zięba (Fringilla coelebs) jest uwaŜana za najliczniejszy i zarazem najbardziej rozpowszechniony gatunek ptaka w Polsce, a jej liczebność szacowana jest na około 5 mln
par (Kuczyński L., 2012), niektórzy podają liczebności nawet 3 do 5-krotnie większe.
Jest to gatunek z rodziny łuszczaków
o długości ciała 15 cm, rozpiętości
skrzydeł 26,5 cm, długości ogona 7
cm i wadze 17 – 26 g.
Oprócz obowiązującej obecnie nazwy gatunkowej: zięba, wcześniej nazywano ją takŜe ziębą pospolitą, zwyczajną a nawet ziębą ogrodową czy
czubatą. Nazwa polska gatunku i jej
nazwy zwyczajowe w niektórych krajach wywodzą się prawdopodobnie
od róŜnych głosów wydawanych przez
ptaka. W Polsce prawdopodobnie
wywodzi się od słowa „ziąb”, a słowo
to jest zbliŜone do głosu, którym zięba odzywa się najczęściej w okresie
chłodu i deszczu. Z kolei w innych
językach nazwy wywodzą się od głosu „pink”: (-Fink, -Finch, Vink), którym
zięba często i głośno się odzywa
(Sokołowski J., 1969). Z łaciny fringilla oznacza małego ptaka a zbliŜony
wyraz caelebs: kawaler, bezŜenny.
WyróŜnia się kilkanaście podgatunków
zięby, które moŜna zgrupoZimujący w kraju samiec zięby
wać w 3 grupy: coelebs w zachodniej
Eurazji i na Środkowym Wschodzie, spodiogenys w północnej Afryce i canarensis na
wyspach atlantyckich.
Samiec i samica zięby są do siebie zbliŜone wielkością. Wierzch głowy samca
i kark jest koloru niebieskopopielatego, policzki, gardło, pierś i brzuch są róŜowordzawe, policzki rdzawoczerwone, kuper zielonawoszary, skrzydła czarniawe z dwoma
białymi paskami pokrywowymi, wierzch ciała w ciepłym, brązowym kolorze, ogon czarniawy z białymi zewnętrznymi i jaśniejszymi środkowymi sterówkami. Samica jest upierzona zdecydowanie mniej kolorowo. Wierzch głowy, kark i grzbiet są szarawe w zielonkawym odcieniu, spód ciała białawy w lekko szarawym tonie. Ogon i skrzydła samicy są ubarwione podobnie jak u samca, ale skrzydła z nieco węŜszymi białymi paskami. Młode ptaki są podobne do samicy, ale nieco jaśniejszy kuper i jaśniejszy dziób.
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U obu płci nogi są szaroróŜowe a dziób stoŜkowaty, u samca w okresie godowym niebieskawoszary, a poza okresem godowym słomkowoszary.
Zięba odzywa się na wiele sposobów, takŜe jej śpiew godowy ma wiele odmian.
Najczęściej u nas spotykany śpiew zięby trwa około 2” i moŜna go opisać jako „cicicitiotiojutjut--eiwir”, głos alarmowy jako „pink”, głos „złego nastroju” jako „ziąb”, głos nawołujący, często wydawany w locie jako nieśmiałe „jub” czy „tsjup”. MoŜna zauwaŜyć
w śpiewach zięb zamieszkujących róŜne obszary naszego kontynentu, czy nawet kraju
geograficzne, czy nawet regionalne róŜnice (dialekty) – zwłaszcza w części środkowej
i w zakończeniu zwrotek. To prawdopodobnie było jednym z powodów rozpowszechnienia hodowli zięb. Niektóre samce zięb śpiewają bardzo intensywnie i w ciągu godziny mogą wyśpiewać ponad 400 pełnych zwrotek. Młode samce zięby uczą się śpiewu
od ptaków dorosłych. Ptaki chowane od pisklęcia bez kontaktu z ptakami dorosłymi
odzywają się w sposób bardzo uproszczony. Ludowe tłumaczenia śpiewu zięby są
zabawne i często całkiem trafne, gdy są wymawiane przy „śpiewnym” akcentowaniu
zgłosek:
Czekaj, czekaj, coś zrobiła – a widzisz?
Myślisz, Ŝem cię na śliwkach nie widział?
Gniazdo buduje samica zięby zwykle na poziomej gałęzi, tuŜ przy pniu czy w okółku
drzew iglastych – wykorzystuje na gniazda równie często drzewa iglaste, jak i liściaste.
Umieszczone jest na wysokości zwykle od 1,5
do 4 m. Gniazdo zbudowane jest przede wszystkim z mchów splecionych ze źdźbłami suchych traw, korzonków
i wyścielone drobnymi
piórkami, trawami i włosiem, a na zewnętrznej
warstwie widoczne są
strzępy porostów i owadzie kokony poprzyczepiane pajęczyną. Średnica zewnętrzna tak wykonanego gniazda wynosi około 12 cm, a weSamiec jera końcem zimy
wnętrznego zagłębienia
około 6 cm, przy głębokości około 4 cm. Zięby w pierwszym zniesieniu znoszą 4 – 6,
zwykle 5 jaj o średnich wymiarach 19,5 mm długości i średnicy 14,5 mm. W drugim lub
powtarzanym zniesieniu mniej – zwykle 4 jaja. Jaja mają tło blado- lub szaroniebieskie
z nielicznymi ciemnoczerwonymi plamkami i kreskami. Pierwsze zięby zaczynają znosić jaja końcem kwietnia, ale główne natęŜenie znoszenia przypada na początek i połowę maja. Znoszenie jaj odbywa się w odstępach jednodniowych, a wysiadywanie
rozpoczyna się od ostatniego jaja i trwa 12 – 13 dni. Wyklute pisklęta mają jasnoszary
puch, szybko rosną i są zdolne opuścić gniazdo juŜ po 14 dniach (Gotzman J., 1972).
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Pokarm zięby przez cały rok stanowią nasiona chwastów, krzewów i drzew,
a w okresie od wiosny do jesieni częściowo nasiona oraz inny pokarm roślinny (owoce,
pąki, nektar, sok) i bezkręgowce – głównie owady i pajęczaki zbierane z gałązek i ziemi. Nasiona ptaki zbierają głównie z ziemi (raczej nie bezpośrednio z chwastów). Podobny sposób Ŝerowania moŜna obserwować zimą, kiedy ptaki zbierają ziarna z ziemi
spod karmnika i spod pobliskich drzew, na których obłupują ziarna sikory i raczej rzadko bezpośrednio z karmnika. Pisklęta karmione są głównie mniejszymi owadami, ich
larwami oraz pajęczakami, a czasem takŜe nasionami.
Zięby odlatują na zimowiska po przepierzeniu piór – najpierw młode, potem samice
i na końcu samce. Głównym okresem przelotów jest październik. Wtedy moŜna zaobserwować najbardziej wyraźnie w godzinach przedpołudniowych intensywny przelot
większych i mniejszych stad zięb. W okolicach Bielska-Białej obserwowano w szczycie
przelotów około 1000 lecących osobników na godzinę w zasięgu wzroku, a w miejscach szczególnej koncentracji przelotów na Mierzei Wiślanej, uwarunkowanych
ukształtowaniem geograficznym terenu, nawet do miliona osobników w ciągu dnia.
Miejscem docelowym wędrówki naszych zięb i zimowania jest zachodnia Europa, podobnie jak zięb gniazdujących w krajach połoŜonych na wschód i północny-wschód od
Polski.
W czasie zimowania zięby wykorzystują otwarte tereny rolnicze, które dostarczają
im wystarczającą ilość pokarmu. W cięŜsze zimy zięby zbliŜają się do osad ludzkich
i szukają innych źródeł pokarmu. MoŜna je wtedy spotkać przy naszych karmnikach.
Wtedy zwykle Ŝeruje na ziemi, korzystając z resztek ziaren, podobnie jak jery Fringilla
montofringilla, którzy są ich bliskimi kuzynami. Na zimę pozostaje w kraju niewielka
część zięb, przewaŜnie samce, a ilościowy stosunek samców do samic wynosi 3 : 1
(Sokołowski J., 1969). Trzymają się pojedynczo lub w niewielkich stadach.
Ptaki wracają z zimowisk głównie w marcu i pojedyncze samce, które oderwały się
od stada zajmują swoje rewiry. Zwykle stare samce opanowują te same rewiry, które
zajmowały w latach poprzednich. Na nizinach zajmowanie rewirów rozpoczyna się
mniej więcej w połowie marca
i kończy w połowie kwietnia.
W Polsce północno-wchodniej,
jak i wysoko w górach zwykle
2 – 3 tygodnie później. Lepsze rewiry zajmują silniejsze
samce i czasem dochodzi do
Para zięb – w okresie zimy samce są juŜ w ubarwieniu godoostrych walk o terytorium.
wym, ale pełnię kolorów uzyskają po wytarciu końcówek piór
Ptaki zaczynają się zachona początku wiosny
wać agresywnie, przybierają
pozy mające akcentować ich siłę i intensywnie śpiewają. Jeśli Ŝaden nie ustąpi na tym
etapie, to zaczynają zbliŜać się do siebie i rozpoczynają walkę w powietrzu, którą często kończą na ziemi. Nie zwracają wtedy uwagi na mogące im grozić niebezpieczeństwo. Przegrywa ptak bardziej wyczerpany takim pojedynkiem. Nasilenie zachowań
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terytorialnych ma miejsce, kiedy wszystkie ptaki są juŜ w swoich rewirach i zaczyna się
pora budowy gniazd (Sokołowski J., 1969). Zięba zasiedla wszelkiego typu formacje
drzewiaste, szczególnie liściaste, zaczynając od starych drzewostanów puszczańskich
przez lasy w całym przekroju wiekowym i gatunków drzew, po niewielkie skupienia
drzew w postaci zadrzewień śródpolnych, nadrzecznych, alej, sadów, nawet w niewielkich kępach drzew. W lasach liściastych i mieszanych osiąga zagęszczenie 5 – 15
par/10ha, wyjątkowo 25 par/10 ha, a w młodnikach 0,5 – 10 par/10 ha (Tomiałojć L.,
2003). Biorąc pod uwagę informacje o liczebności i rozpowszechnieniu, moŜna się
domyśleć, Ŝe jest to gatunek bardzo plastyczny i o niskim stopniu wyspecjalizowania.
Preferuje zwarte drzewostany, w których osiąga największe zagęszczenia. Na terenach nieleśnych wyszukuje siedlisk nawet z niewielką ilością drzew, ale zagęszczenia
dla takich obszarów są juŜ znacznie niŜsze.
W Polsce gatunek ten jest równomiernie rozmieszczony, ale najliczniej zięba występuję w częściach kraju o największej lesistości. Z wykopalisk wynika, Ŝe zięba zasiedlała obecne tereny juŜ od kilkudziesięciu tysięcy lat (Bocheński Z., 2012). W Europie zięba występuje prawie wszędzie, za wyjątkiem okolic poza kołem podbiegunowym
(obszar bezleśnej tundry), włączając wyspy śródziemnomorskie i atlantyckie. Poza
Europą występuje w północnej części Afryki, na Bliskim Wschodzie i w zachodniej części Syberii, sięgając do Jeziora Bajkał (Snow D.W., 1998).
W ostatnich latach w Polsce zięba wykazuje niewielki spadek liczebności – 12%
wciągu 10 lat, podczas gdy w krajach dawnej UE wynosi on zaledwie 1,5% na 10 lat.
Ale z kolei na przestrzeni ostatnich 30 lat wykazany został nawet niewielki wzrost – 4%
(Kuczyński L., 2012). W przyszłości nie przewiduje się istotnych zmian w liczebności,
czy rozprzestrzenieniu zięby (Huntley B., 2007).
W wieku XIX zięba była przedmiotem wielkiego zainteresowania hodowców ptaków,
szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, ale juŜ pod koniec wspomnianego stulecia zainteresowanie zmalało i pomimo niewielkiego wzrostu w okresie międzywojennym, nie osiągnęło dawnego poziomu. Zięby były hodowane z uwagi na śpiew,
a znawstwo śpiewu rozwinęło się w owym czasie w „naukę”. KaŜda odmiana śpiewu
miała swoją nazwę, organizowano specjalne konkursy, których zwycięzcy mogli liczyć
na znaczne nagrody. W szczycie zainteresowania amatorzy sprytnie z lasu wyławiali
co bardziej interesująco śpiewające egzemplarze, aŜ doszło tym sposobem do miejscowych zaników rodzajów śpiewów. Skończyło się to odtwarzaniem status quo ante
przez przyuczanie młodych, dzikich ptaków przez stare zięby trzymane w klatkach lub
przez importowanych przedstawicieli tego gatunku (Sokołowski J., 1969). W Belgii
(szczególnie Flandrii) hodowcy zwani finchers wystawiają zięby do zawodów, polegających na wyśpiewaniu przez hodowanego ptaka jak największej ilości zwrotek w ciągu
godziny. Ta forma sportu (hodowli sięga XVII wieku), a obecnie zajmuję się nim kilkanaście tysięcy Belgów. Hodowane zięby przeŜywały prawie 30 lat (często ponad 20),
a dziko Ŝyjące zwykle znacznie krócej – około 2/3 z liczby lat ptaków trzymanych
w niewoli (dane otrzymane z obrączkowanych ptaków).
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 Aktualności
Nowe odmiany barwne ras gołębi hodowanych
w Europie
Ostatnio uznane zostały w EE nowe odmiany barwne
Rasa

Odmiany barwne

Grupa

Koszua (EE 8)

I

niebieskopłowa biało łuskowata

Kanik pracheński (EE 21)

I

andaluzyjska, czerwonopłowa grochowa, Ŝótopłowa grochowa, brązowopłowa grochowa.
Dawna odmiana srebrna otrzymała nową nazwę: niebieskopłowa z białymi pasami i bez
pasów

Koroniasty z Soultz (EE18)

I

Ŝółtopłowa, Ŝółtopłowa grochowa, biała (z ciemnymi oczyma)

Niemiecka modena (EE 206)

III

szitti – jasnoszara z ciemno obrzeŜonymi
piórami na skrzydłach oraz lodowa z czarnymi pasami

Garłacz brneński (EE 330):

IV

sercata srebrna

Garłacz rafeno (EE 335):

IV

popielatopłowa

Frankoński błyszczący (EE
487):

V

gładkogłowa czarna, z czubkiem czarna z białymi lotkami

Turyński z księŜycem (EE 463)

V

Ŝółta bez pasów

Norymberska jaskółka (EE
447)

V

czerwonopłowa grochowa, Ŝółtopłowa grochowa

Turyński tarczowy (EE 459)

V

niebieska z brązowymi pasami

Lucerneński tarczowy (EE
419)

V

czerwona z obrzeŜonymi piórami, Ŝółta z obrzeŜonymi piórami
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Niemiecki turkot dwuczuby
(EE 502)

VI

andaluzyjska, niebieska szymlowata

Turkot altenburski (EE 513):

VI

andaluzyjski, czerwona i Ŝółta z róŜą, białogłowa niebieska niebieskopłowa z białymi
pasami i białołuskowata, niebieskopłowa bez
pasów, niebieskopłowa z ciemnymi pasami,
niebieskopłowa grochowa.

SeldŜucki (EE 613)

VII

biała, czarna, czarna z białym ogonem, lodowa bez pasów

Mewka staroniemiecka (EE
704)

VIII

Niebieskopłowa grochowa z Ŝółto obrzeŜonymi piórami

Mewka
710)

VIII

andaluzyjska

Roller orientalny (EE 850)

IX

niebieska szymlowata

Muki (EE 850):

IX

brązowopłowa grochowa

Roller z Sisak (EE 938)

IX

Jednokolorowe: srebrna, recesywna czerwona, recesywna Ŝółta, niebieska grochowa,
czerwonopłowa z pasami, Ŝółopłowa z pasami.

jednobarwna

(EE

Gąski: : srebrna, recesywna czerwona, recesywna Ŝółta.
Białolote: srebrna.
Niemiecka sroczka koziołkująca (EE 828)

IX

Ŝółtopłowa

Kolory obrączek gołębi i kur rasowych
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kolor
niebieski
zielony
szary
biały
czarny
Ŝółty
niebieski
zielony
szary
biały
czarny
Ŝółty
niebieski
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Spotkania z hodowcami
Stanisław Sejmicki
– wybitny hodowca gołębi rasowych
Korzystając z zaproszenia, odwiedziłem Pana Stanisława Sejmickiego w jego domu.
Do Ostrowca Świętokrzyskiego jechałem z ciekawości poznania człowieka o wielkiej
wiedzy gołębiarskiej i wybitnego hodowcy gołębi rasowych, o którym tylko słyszałem.

Stanisław Sejmicki – hodowca gołębi i autor ksiąŜek o gołębiach
Fot. Zdzisław Jakubanis

Pan Stanisław urodził się ponad 70 lat temu w Iwaniskach pow. opatowski, woj.
kieleckie (obecnie świętokrzyskie). Od szóstego roku Ŝycia – jak twierdzi – zaczął interesować się gołębiami. Jako pełnoletni młodzieniec, jeszcze z dwoma kolegami rozpoczął prace hodowlane przy odbudowie i modernizacji czerwonych krótkich brodawczaków (tak je w ówczesnym czasie nazywano).
Efektem końcowym tej pracy hodowlanej było doprowadzenie do powstania nowej
rasy polskich gołębi ozdobnych, którą nazwano brodawczakiem świętokrzyskim, a obecnie zmienioną na brodawczak ostrowiecki. Po opracowaniu wzorca rasowego i jego
zatwierdzeniu, rasa ta jest prezentowana na wystawach gołębi w Polsce, jak i równieŜ
była wystawiana na wystawie europejskiej w Lipsku 2012.
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W latach siedemdziesiątych, po osiedleniu się na stałe w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Pan Stanisław rozpoczął działalność społeczną w róŜnych związkach hodowców gołębi. Po powstaniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, pełnił róŜne funkcje, był między innymi sędzią ekspertem z legitymacją nr 16.
W roku 2003 z inicjatywy Pana Stanisława, została zarejestrowana Polska Federacja
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, która działała do roku 2008.
Pan Stanisław od ponad 45 lat specjalizuje się w hodowli gołębi strukturalnych
(grupa VII), głównie pawików, loczków i perukarzy.
Jak sam twierdzi, wiadomości o gołębiach nie leŜą na ulicy, tylko trzeba o nie zabiegać i zdobywać niejednokrotnie w trudny sposób. Głównymi źródłami tej wiedzy są
stare ksiąŜki, czasopisma i róŜne artykuły, niektóre sprzed ponad 150 lat. Aby pogłębiać wiedzę o gołębiach strukturalnych, Pan Stanisław wstąpił w roku 2000 do Klubu
Perukarzy w Niemczech, a w latach 2001-2005 był członkiem Klubu Loczków równieŜ
w Niemczech.
Biblioteka fachowa Pana Stanisława liczy ok. 170 pozycji ksiąŜkowych i publikacji o gołębiach z róŜnych stron świata. Widziałem ksiąŜki
amerykańskie i australijskie, wzorce
rasowe francuskie, niemieckie, czeskie, jak i równieŜ wydawnictwa w języku rosyjskim.
Pan Stanisław jest autorem licznych artykułów o tematyce gołębiarskiej, które ukazały się w Wolierze
oraz biuletynach związkowych.
W 2006 roku wydał swoją pierwszą
ksiąŜkę pt: Gołębie Brodawczaki Polskie – Historia i Hodowla, a w 2008
roku wydał drugą ksiąŜkę pt: Gołębie
Strukturalne – Historia i Hodowla.
W ksiąŜce tej opisuje między
innymi ok. 10 ras pawików, kilkanaście ras perukarzy, kilka ras loczków
oraz inne rasy gołębi strukturalnych
hodowane na świecie. Są to unikatowe opracowania, nie spotykane w polskiej literaturze gołębiarskiej.
Obecnie pracuje nad ksiąŜką o bagdetach, a następną ksiąŜkę, którą ma
w planie chce poświęcić historii polskich ras gołębi.
Fot. Zdzisław Jakubanis

W czasie tego kilkugodzinnego pobytu miałem moŜliwość zapoznania się z aktualną hodowlą Pana Stanisława. W gołębnikach i wolierach, które zajmują powierzchnię
2
ok. 150m , przebywa ok. 70 perukarzy, których hodowla oparta jest na gołębiach po26
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chodzących z hodowli australijskich, kanadyjskich i zachodnioeuropejskich, ok. 30
loczków opartych na gołębiach z hodowli niemieckich. W wolnym oblocie ma ok. 20
gili i 15 skowronków norymberskich oraz inne gołębie.

W przeszłości specjalizował się w pawikach kolorowych z białymi ogonami i białymi
z kolorowymi ogonami.
Kilkugodzinny pobyt szybko upłynął i był zdecydowanie za krótki, aby zapoznać się
ze wszystkimi dokonaniami Pana Stanisława w zakresie hodowli wymienionych wyŜej
ras gołębi. śegnając się, Ŝyczyłem Panu Stanisławowi zdrowia i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów hodowlanych i planów wydawniczych. Wizyta moja była pierwsza, ale nie ostatnia.
Zdzisław Jakubanis
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Ciekawostki z wystaw
Gaskoński
EE 14 Gascogne-Taube, Bleu de
Gascogne, Gascogne Pigeon
Grupa I
Pochodzenie: Gaskonia (Francja)
Nr obrączki 9
Jest to gołąb duŜy i silny, o pięknej
budowie. W Polsce jest nieznany.

Briveński barwnogłowy
EE 47 Briver Farbenkopf, Téte couleurée de Brive, Briver Blackhead
Grupa I
Pochodzenie: Francja
Nr obrączki 10
Jest to gołąb duŜy i silny.
W najbliŜszym czasie ukaŜe się wzorzec w języku polskim.

Czeski turkot
EE 516 Böhmische Trommeltaube,
Tambour Bohème, Bohemian Trumpeter
Grupa VI
Pochodzenie: Czechy
Nr obrączki 12
Dotąd brak polskiego wzorca turkota
czeskiego.

Fot. Zdzisław Jakubanis; tekst Manfred Uglorz
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 Czasopisma, biuletyny, ksiąŜki…
Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013

W styczniu 2013 roku ukazała
się ksiąŜka o gołębiach rasowych w formie albumu, która
wypełnia lukę na rynku w tej
kategorii publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa Zdzisława Jakubanisa przedstawia
zdjęcia róŜnych ras gołębi w
Polsce i w Europie, które do tej
pory w większości były nieznane
miłośnikom i hodowcom gołębi
rasowych.
Więcej informacji o ksiąŜce
i sposobach jej nabycia znajduje
się na stronie:
www.golebie.wombat.fc.pl
Kontakt z autorem – mailowy:
niwela@gazeta.pl
– telefoniczny:
stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom.
724 791 240
Zdzisław Jakubanis, absolwent Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie, po 50
latach zawodowej pracy ze zwierzętami przechodzi na emeryturę. Pozostaje mu jednak pasja fotografowania przyrody i zamiłowanie do zwierząt. Od ponad 10 lat kontynuuje fotografowanie gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików rasowych na specjalistycznych wystawach tych zwierząt w Polsce i za granicą. Rezultatem tego są
liczne fotorelacje zamieszczane na specjalistycznych forach internetowych oraz własnej stronie poświęconej gołębiom rasowym.
Liczne jego zdjęcia gołębi i drobiu wykorzystywano w publikacjach i ksiąŜkach hobbystycznych.
29
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W ciągu ostatnich lat, zgromadził ponad 10 tys. zdjęć, głównie gołębi, wykonanych na
około 50 wystawach. Dysponując takim bogactwem zdjęciowym, zdecydował się na
wydanie autorskiego albumu gołębi rasowych. Powstała ksiąŜka, która jest unikatem
w Polsce, a moŜe nawet w Europie.
Na 288 stronach, zawiera 1336 kolorowych zdjęć gołębi rasowych, 443 ras hodowanych w Polsce i innych krajach europejskich. Wiele z tych ras gołębi nie było do tej
pory prezentowanych na wystawach w Polsce.
Zdjęcia i nazwy ras gołębi zostały zamieszczone w dziewięciu grupach, co jest
zgodne z obowiązującymi podziałami w Polsce i Federacji Europejskiej. W osobnej
grupie, zostały umieszczone zdjęcia ras gołębi wykonane na wystawach zagranicznych, a które nie mają w Polsce zatwierdzonego wzorca rasowego.
W ksiąŜce, oprócz wykazu ras gołębi w Polsce, jest równieŜ zamieszczony wykaz
ras gołębi zarejestrowanych w Federacji Europejskiej, liczący ok. 1000 ras. Wykaz
europejski jest sporządzony w trzech oficjalnych językach Federacji: niemieckim, francuskim i angielskim.
„Album gołębi rasowych” jest adresowany do miłośników i hodowców gołębi, a takŜe do tych czytelników, którym sprawia przyjemność oglądanie kolorowych zdjęć ptaków.
KsiąŜka posiada duŜe walory edukacyjne i moŜe być atrakcyjną pozycją w kaŜdej
biblioteczce.
Więcej informacji o ksiąŜce i moŜliwościach jej nabycia, moŜna znaleźć na stronie
internetowej:
www.golebie.wombat.fc.pl
***

Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, Tom I, Jasienica
2014

KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu
hodowców gołębi, którzy w swojej biblioteczce chcą mięć opracowanie, dotyczące
hodowanych przez siebie gołębi, ale bez zbędnych informacji, które dla wielu są interesujące, warte zebrania i utrwalenia, ale dla większości zbędne i niewaŜne. Chodzi
o historię powstawania poszczególnych ras, szczególnie o taką, która – zdaniem wielu
hodowców – nie jest pewna, a oparta jedynie na skąpych przekazach i przypuszczeniach. Niewątpliwie praca, w której zebrane zostaną informacje na temat historii gołębiarstwa jest potrzebna, aby przyszłym pokoleniom przekazać informacje historyczne,
oparte na źródłach pisanych, lub na ustnych przekazach. Starzy hodowcy umierają
i nieraz zabierają z sobą do grobu wiadomości, które nie powinny ulec zapomnieniu.
KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej traktować jako obowiązujący wzorzec,
poniewaŜ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.
W ksiąŜce, obok polskiej nazwy rasy podany został numer, pod którym rasa została
zarejestrowana na liście Europejskiej Federacji, zrzeszającej narodowe związki ho
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dowców, zaś bezpośrednio pod polską nazwą podane zostały nazwy w językach urzędowych Federacji, a więc w języku niemieckim, francuskim i angielskim.
KaŜdy opis rasy, znajdujący się w ksiąŜce,
zawiera najpierw krótką informację na
temat pochodzenia rasy, następnie opis
budowy wzorcowego gołębia, naleŜącego
do danej rasy. Istotnym elementem opisu
jest takŜe wyliczenie odmian barwnych
w rasie, krótka ich charakterystyka i opis
istniejących rysunków uznanych przez
wzorzec danej rasy. Opis rasy kończy się
kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli
rasy. Podana została teŜ średnica obrączki, jaka przewidziana jest dla danej rasy.
KsiąŜka nie zastępuje wzorca. Sędziowie muszą posługiwać się wzorcami oraz
instrukcjami – o ile one istnieją – do konkretnych wzorców. Niniejsza ksiąŜka jest
przeznaczona głównie dla hodowców gołębi, którzy nie są sędziami i dla tych, którzy po jej lekturze zdecydują się hodować
gołębie rasowe. Oczywiście ksiąŜka oparta jest na aktualnych wzorcach gołębi
rasowych w języku polskim, niemieckim, angielskim, czeskim, węgierskim i rosyjskim
oraz na dostępnych w internecie informatorach Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej.
Praca pt. Barwny świat gołębi rasowych początkowo była pomyślana jako ksiąŜka
licząca nieco ponad 400 stron. W trakcie jej pisania, ilość stron gwałtownie się zwiększała i okazało się, Ŝe ze względów technicznych, lepiej będzie dodać nowe opisy
i podzielić ją na trzy części, z których kaŜda liczyć będzie niewiele ponad 200 stron.
Pierwszy tom pracy Barwny świat gołębi rasowych składa się z Wprowadzenia i czterech rozdziałów. Wprowadzenie zawiera krótką historię udomowienia dzikiego gołębia
skalnego oraz zwięzłą historię rozwoju hodowli udomowionego gołębia na terenie Azji
i Europy, aby uświadomić hodowcom gołębi, jak bardzo stara jest miłość do gołębi.
Ostatnia część pt. Wprowadzenie zawiera kilka uwag, dotyczących selekcji, którą naleŜy przeprowadzić po kaŜdym sezonie lęgowym i wstępnego przygotowania gołębi na
wystawę.
We wzorcach powstałych przed 2006 rokiem brak jest jednolitej terminologii, co
utrudnia ich interpretację. Po roku 2006 roku konsekwentnie wprowadza się wcześniej
uzgodnione terminy i systematycznie aktualizowane są stare wzorce. Praca ta potrwa
jeszcze przez pewien czas. KsiąŜka wpisuje się w ten kontekst, a autor jej ma nadzieję, Ŝe w najbliŜszym czasie hodowcy gołębi w całej Polsce posługiwać się będą terminami występującymi we wzorcach i niniejszej ksiąŜce, głównie na określenie rysunków
i kolorów.
Pierwszy rozdział tomu I poświęcony jest rasom gołębi naleŜących do grupy I (uformowane). W drugim rozdziale omówione zostały gołębie naleŜące do grupy II
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(brodawczaki), w trzecim naleŜące do grupy III (kuraki), a w czwartym do grupy IV
(dęte). Na pierwszej stronie kaŜdego rozdziału znajdują się niezbędne wiadomości na
temat danej grupy oraz spis ras, które zostały opisane w rozdziale.
KsiąŜka jest bogato ilustrowana. Nie wszystkie zdjęcia przedstawiają wysokiej klasy
gołębie, a więc znajdujących się na nich gołębie nie moŜna traktować jako wzorcowe.
Rysunki wzorcowe gołębi znajdują się we wzorcach.
Na końcu kaŜdego tomu ksiąŜki, tej, którą niniejszym oddaję do ręki Czytelników,
jak teŜ i tych części, które się dopiero ukaŜą, Czytelnik znajdzie alfabetyczny indeks
ras opisanych w danej części, z podaniem strony, na której rozpoczyna się opis.
Na końcu części III zamieszczony zostanie wybór najnowszej literatury, publikowanej głównie w języku polskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim.
Zdjęcia gołębi, poddane obróbce graficznej, pochodzą z albumu Zdzisława Jakubanisa, pt. Album gołębi rasowych, Lublin 2013.
Z Przedmowy
Kontakt z autorem:
e-mail: mku842@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600 236 361

***
Czescy hodowcy gołębi rasowych mają nowe czasopismo. W br.
ukazały się juŜ dwa pierwsze numery kwartalnika pt. Svět holobů.
Prezentujemy strony tytułowe dwóch pierwszych numerów kwartalnika i polecamy je polskim hodowcom.
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 Z dawnych ksiąŜek i czasopism
mgr Józef Stoch

Ryś
Jest bezsporne, Ŝe rysie są jedną z najbardziej udanych ras gołębi polskiego pochodzenia, a bezkonkurencyjne, jeŜeli chodzi o polskie rasy gołębi typu gospodarczego. Popularność jaką cieszą się te gołębie, uzasadniona jest szybkim dojrzewaniem
w wieku pisklęcym, bardzo dobrą mięsnością i dość duŜym cięŜarem. Odznaczają się
one równocześnie wyjątkowo efektownym rysunkiem na upierzeniu. Poza tym rysie,
mimo swej wielkości i cięŜaru, chętnie w polach Ŝerują, są bardzo płodne, odporne na
złe warunki atmosferyczne, niewybredne jeŜeli chodzi o karmę i wytrwale znoszą
wszelkie niewygody. Są to więc gołębie reprezentujące wybitne właściwości uŜytkowe.
Piękny wygląd zewnętrzny, który moŜe zaspokoić w pełni amatorskie upodobania
hodowlane oraz wysokie walory uŜytkowe, zjednały rysiom duŜe uznanie u hodowców
zagranicznych. Stąd są one najbardziej w świecie znaną rasą gołębi polskiego pochodzenia i w wielu krajach znacznie szerzej rozpowszechnione niŜ w samej Polsce. Dotyczy (to szczególnie takich krajów, jak NRD, NRF i Czechosłowacja. Co więcej, coraz
trudniej jest napotkać u nas egzemplarze tej rasy o tak delikatnym i regularnym rysunku na tarczach skrzydeł oraz o tak czystej, jasnej i jednolitej barwie upierzenia, jak to
widzi się u rysi hodowanych za granicą. Poza tym kaŜdym rokiem bywa w Polsce rysi
i wiele w tej rasie juŜ wyginęło. Nawet tak piękne i lubiane dawniej u nas odmiany
barwne jak „kopciuchy” (jednobarwne czarne z białymi pasami na skrzydłach), czy
nawet „głozy” (jednobarwne niebieskie z małymi pasami na skrzydłach), są odmianami
coraz rzadziej ostatnio spotykanymi. Dzięki temu, Ŝe rysie spotkały się za granicą
z bardzo dobrą opieką hodowlaną nie grozi im jednak los podobny do losu wielu innych
polskich ras gołębi dawniej istniejących, które istnieją dzisiaj jedynie w stanie szczątkowym lub teŜ wyginęły całkowicie.
Dawni hodowcy krakowscy – prof. Popek i Drozdowski oraz nieŜyjący jut takŜe dzisiaj wytrawny hodowca rysi – mgr St. Opala, byli zdania, Ŝe historia powstania tej rasy
polskich gołębi jest o wiele starsza niŜ się przypuszcza i Ŝe sięga odległych od nas
czasów, bo jeszcze okresu panowania Zygmunta I Starego. Z wykazu sporządzonego
przez ówczesnego podskarbiego koronnego Mikołaja Szydłowieckiego wynika, Ŝe włoski kuchmistrz Hieronim, który pozostał wraz z królową Boną w Polsce, dla urozmaicenia polskiego jadłospisu postarał się takŜe o sprowadzenie róŜnego uŜytkowego ptactwa domowego hodowanego we Włoszech. W ten sposób z biegiem lat włoskie kury
wskutek krzyŜówek z miejscowymi kurami, miały przyczynić się do powstania polskich
kur zielononóŜek, a bliŜej nieznane rasy gołębi włoskich miały przyczynić się między
innymi do powstania polskich rysi. Są to oczywiście tylko przypuszczenia, oparte na
materiałach poszlakowych i porównawczych, bo Ŝadnych opisów o początkach i rozwoju najstarszych polskich ras gołębi przecieŜ nie mamy. KsiąŜki oraz innego rodzaju
publikacje traktujące o europejskich rasach gołębi domowych pojawiły się przewaŜnie
dopiero w ubiegłym wieku; z faktu tego nie naleŜy jednak wyciągać wniosków co do
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powstania znacznej większości polskich ras gołębi dopiero w XIX w. Obserwując procesy związane z tworzeniem się jakiejś rasy gołębi powstałej w ciągu ostatnich dziesięcioleci moŜna domyślać się, Ŝe okres potrzebny do ostatecznego wykształcenia się
poszczególnych ras gołębi był w dawnych czasach o wiele bardziej wydłuŜony niŜ
obecnie. Z róŜnych opisów wiemy, Ŝe około połowy XIX w. w Krakowie i jego okolicach,
a takŜe na całym Podkarpaciu i w okolicach Lwowa, były rysie gołębiami szeroko juŜ
rozpowszechnionymi, Ŝe odgrywały tam duŜą rolę, jako gołębie typu gospodarczego
oraz, Ŝe istniały róŜnorodne odmiany barwne w tej rasie. Okoliczności te wskazują, Ŝe
początków powstania rysi naleŜy szukać istotnie w czasach dawniejszych, oraz Ŝe nie
przypadają one dopiero na wiek XIX.
Pierwszy etap w tworzeniu się rasowości rysi w Polsce trwać musiał niewątpliwie
bardzo długo, jeŜeli uwzględni się proces stopniowych przemian w wyglądzie tych gołębi, które powstały ze zlepku cech gołębi włoskich z miejscowymi gołębiami typu polnego, uzupełnionych następnie takŜe cechami pochodnymi od białolotnych garłaczy
śląskich. Cechami łączącymi ze sobą na tym etapie niejednolite jeszcze rasowo gołębie była z jednej strony ich rosła budowa i duŜa przydatność gospodarcza, a z drugiej
strony – charakterystyczny wygląd łuskowanego czy teŜ cętkowanego rysunku
w umaszczeniu występującym na tarczy skrzydła gołębia. Od tego rysunku wywodzi
się nazwa gołębi, bo w gwarze ludności wiejskiej „ryśkami” nazywano takŜe koty, które
na burym tle futra posiadały ciemne cętki lub pręgi, co upodobniało je do rysi – drapieŜników z rodziny kotów Ŝyjących dziko w lasach podkarpackich. W warunkach hodowli wiejskiej nie przykładano jednak większej uwagi ani do czystości ubarwienia
i regularności rysunku, ani jednolitego typu tych gołębi; chodziło przede wszystkim
o uzyskanie duŜych i dobrze umięśnionych gołębi, gdyŜ młódki dzięki tym zaletom były
pokupne na placach targowych. Dopiero gdy wielkość i mięsność zostały doprowadzone do poŜądanych rezultatów podjęte zostały starania o nadanie rysiom jednolitego
typu i ich wyodrębnienia rasowego. Doskonalenie wyglądu rasowego opisywanych
gołębi, ostatni etap w hodowli tej rasy, przypada na drugą połowę XIX wieku i trwa do
chwili obecnej. W tym czasie wytworzono za granicą nowe, nieznane przedtem w Polsce odmiany barwne rysi (czerwoną i Ŝółtą) oraz uszlachetniono barwę i rysunek u gołębi tej rasy.
Dawne znaczenie gospodarcze rysi wycisnęło swe piętno zarówno na przepisach
wzorca uchwalonego w Warszawie w 1930 r. jak i na kształtowaniu się pojęć na temat
ich wyglądu rasowego. Hodowcy polscy przywiązują duŜe znaczenie do wielkości,
mięsności i ogólnej budowy rysi. Jest duŜo racji i podstaw do podtrzymywania nadal
takiej właśnie interpretacji przepisów wzorca i przeciwstawianiu się dąŜeniom do przekształcenia rysi w gołębie barwne. Z drugiej strony hodowcy polscy powinni zdawać
sobie sprawę z tego, Ŝe na rysia nie moŜna ciągle spoglądać tak, jak pięćdziesiąt lat
temu. Postęp w hodowli gołębi rasowych w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci jest na
świecie ogromny, zwłaszcza jeŜeli chodzi o barwę i rysunek u gołębi. Współczesny ryś,
chociaŜby posiadał nadzwyczaj piękną budowę i wyróŜniał się szczególną wielkością
i mięsnością, ale który równocześnie posiada bardzo ciemną, brudną, „zakopconą”
barwę niebieską, lub teŜ cechujący się niewyraźnym, rozlanym i nieregularnym rysunkiem na tarczach skrzydeł, na którym w obramowaniu rysunku i na białych pasach na
skrzydłach występuje tzw. „rdza” – taki ryś nie wzbudza zainteresowań i nie znajduje
uznania wśród zagranicznych hodowców.
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Nie ulega wątpliwości, Ŝe nie jest łatwo hodować rysie, które odpowiadają w pełni wymogom wzorca, zarówno pod względem wielkości i mięsności, jak i pod względem barwy i rysunku. Utrzymanie cięŜaru i mięsności wymaga posługiwania się metodami hodowlanymi zgoła odmiennymi od metod, jakimi posługiwać musi się hodowca, który
chce osiągnąć prawidłową barwę i rysunek u gołębia. DuŜy wzrost i cięŜar nie są
u tych ptaków cechami dziedzicznymi i posiadanie gołębi na stale większym niŜ normalny wzrost: poziomie jest moŜliwe w praktyce hodowlanej dzięki właściwej selekcji
i doborowi pod względem wzrostu u osobników pochodzących z krzyŜówek. Barwa
i rysunek oparte są natomiast na odpowiednich czynnikach genetycznych, a udoskonalony obraz rysunku lub barwy jest rezultatem długotrwałych i Ŝmudnych poszukiwań
oraz rozwiązań genetycznych – do czego dochodzi się poprzez wyodrębnianie a następnie łączenie ze sobą i utrwalanie wielu poszczególnych cech i do czego najprostsza, najbardziej pewna droga prowadzi przez chów w pokrewieństwie. Mamy więc
w hodowli rysi do czynienia z dwoma przeciwstawnymi co do stosowanych metod zagadnieniami hodowlanymi, z którymi mozolić się trzeba oddzielnie, a równocześnie
trzeba o nich myśleć równolegle, aby splatały się ze sobą w jedną całość. Koncentrując całą uwagę na zagadnieniach związanych z barwą i rysunkiem doprowadzamy
u gołębi duŜych typu uŜytkowego do wyraźnego obniŜenia się u nich wielkości i mięsności. Odwrotnie, praca ukierunkowana na powiększenie cięŜaru gołębi odbija się
natychmiast na jakości barwy i rysunku. Trzeba więc nieustannie przeciwdziałać opisanym ujemnym zjawiskom oraz umieć znaleźć kompromisowe rozwiązanie dla tych
problemów, jeŜeli chcemy posiadać rysie odpowiadające moŜliwie jak najbardziej
wszystkim kryteriom określonym we wzorcu.
Kryteria, jakimi kierujemy się przy ocenie współczesnego rysia, są coraz bardziej
zaostrzone. Imponujący wygląd uzyskuje ten gołąb tylko dzięki ogólnemu pokrojowi
a więc: budowie, wielkości, mięsności, zdrowiu i Ŝywotności oraz barwie i rysunkowi.
O rasowości decyduje nie jedna lub dwie spośród wymienionych cech. Wszystkie cechy rasowości muszą u rysia występować równocześnie oraz tworzyć razem zgraną
całość. JuŜ pierwszy rzut oka powinien nas zorientować, czy mamy do czynienia rzeczywiście z typowym przedstawicielem rasy, czy teŜ nie. JeŜeli tak, dopiero wówczas
przyglądamy się rysiowi bliŜej i analizujemy wartość poszczególnych cech jego wyglądu. Przede wszystkim rozpocząć naleŜy od tego, czy gołąb ma odpowiednią wielkość,
cięŜar i budowę. Następnie, czy ma dostatecznie szeroką i zaokrągloną pierś i tzw.
„głęboką postawę”, przy której krótkie i dość szeroko rozstawione nogi osadzone są
moŜliwie blisko tylnej partii tułowia. Szerokie rozstawienie nóg stwarza lepsze warunki
rozwojowe dla muskulatury brzucha i piersi; poza tym pierś wydaje się wtedy szersza
i cały gołąb robi wraŜenie masywniejszego i cięŜszego. WaŜny jest takŜe wygląd głowy, bo duŜa głowa stanowi nie tylko zgodne uzupełnienie całego wyglądu gołębia, ale
– w przekonaniu hodowców – predyspozycja do duŜego wzrostu jest u gołębi właściwością, która trafia się częściej u osobników mających odpowiednio ukształtowane
i duŜe głowy. Dopiero po sprawdzeniu zdrowotności i ogólnej kondycja ptaka, moŜemy
przejść do oceny barwy i rysunku. Nie naleŜy przez to rozumieć, Ŝe barwa i rysunek
maja u rysia drugorzędne, uboczne znaczenie przy ocenie jego wyglądu rasowego. Są
to bowiem bardzo waŜne i równie o pokroju rasowym decydujące cechy. Chodzi jednak
o zrozumienie, Ŝe najpiękniejszy rysunek łuskowany i najczystsza barwa nie uczynią
z gołębia – o wąskiej piersi, długiej sylwetce, wysokich i wąsko ustawionych nogach
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oraz innych wadach budowy — polskiego rysia- Barwa i rysunek zostały u gołębi tej
rasy doprowadzone do takiej doskonałości, Ŝe błędem byłoby te cechy stawiać na
pierwszym miejscu i tylko na ich podstawie oceniać ogólną wartość rasową rysia (co
często jeszcze stosuje się przy ocenie na wystawach zagranicznych).
Okres przejściowy, w którym dąŜono do uszlachetnienia barwy i rysunku, w którym
takie ulgowe podejście przy ocenie miało swój sens i uzasadnienie, dawno juŜ jest
poza nami. Podobnym błędem byłoby ocenianie dzisiaj wartości rysia przede wszystkim lub wyłącznie na podstawie budowy i wielkości gołębia, nie bacząc na raŜące braki
w jego u-barwieniu i rysunku (z takimi zacofanymi poglądami spotykamy się często
w Polsce). Chodzi o zrozumienie, Ŝe o wartości rysia' nie decyduje ani występujący na
białych pasach w skrzydle pylisty nalot szarej barwy, tzw. „pieprz”, ani kilka białych piór
na karku czy teŜ wokół odbytu, ani kilka zakopconej barwy piór na udach lub u nasady
ogona, ani teŜ jasne plecy (te ostatnie nie są w ogóle uwaŜane za błąd, jeŜeli szerokie
skrzydła mocno przylegają do tułowia i dobrze zakrywają plecy). Są to braki, o których
hodowcy powinni wiedzieć i pamiętać o nich jedynie przy doborze i zestawianiu par
hodowlanych, ale nie są to uchybienia dyskwalifikujące ogólnie dobrego rasowo rysia.
Prawidłowe przeprowadzenie oceny rysi na wystawach jest więc zadaniem trudnym,
wymagającym od sędziego gruntownej znajomości, problematyki hodowlanej, duŜego doświadczenia, rozsądku oraz długoletniej praktyki.
Na zakończenie części opisowej naleŜy wspomnieć o hodowli rysi za granicą. Dzięki artykułom prof. J. Rozwadowskiego z Krakowa poświęconym rysiowi, zamieszczonym około 1880
r. w niemieckiej prasie hodowlanej, zainteresowali się bliŜej tym polskim gołębiem hodowcy
niemieccy. Wprawdzie rysie były tam juŜ wcześniej znane w 1970 r. obchodzono w Niemczech
100-lecie hodowli rysia), ale dopiero po 1880 r.
wzrasta zainteresowanie dla tej rasy, która
wkrótce zdobywa ogromną popularność. Po raz
pierwszy pojawiają się rysie na zagranicznych
wystawach gołębi w latach 1881 – 1885 w Halle, Minden i Frankfurcie nad Menem. W lutym
1906 roku zostaje u-tworzony w Niemczech
specjalny Klub Hodowców Polskich Rysi. W piśmie okólnym z czerwca 1912 r. skierowanym
do Izb Rolniczych, pruski minister rolnictwa
Ryś jednobarwny niebieski (Głoz)
zalecił udzielenie subwencji na popieranie hodowli rysi. Wszystko to przyczyniło się do bardzo szybkiego rozwoju i postępu hodowli
rysi w Niemczech i za granicą, gdyŜ stamtąd wiadomości o rysiach poszły w świat.
Podobnie duŜe zainteresowanie naszą rasą gołębi wykazują hodowcy czechosłowaccy; Klub Hodowców Rysi w CSRS jest jednym z najsilniejszych specjalistycznych
ogniw związkowych hodowców gołębi w tym kraju. Rysie moŜna spotkać na wszystkich
większych wystawach europejskich i w USA. Na niektórych takich wystawach ekspo36
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nowanych jest po kilkaset sztuk rysi, co samo mówi za siebie, jak bardzo cenionym
i lubianym za granicą gołębiem jest nasz ryś.
Odmiany czerwona i Ŝółta zostały wyprodukowane w Niemczech juŜ z końcem ubiegłego wieku, ale na nowe tory została' skierowana hodowla rysi dopiero w okresie międzywojennym. Hodowcy niemieccy pod przewodnictwem Edmunda Krebsa z Halle nad
Saale – ogromnie dla tej polskiej rasy zasłuŜonego hodowcy – podjęli się wówczas
syzyfowej pracy w zakresie doskonalenia barwy i rysunku u rysi. PosłuŜyli się w tym
celu krzyŜówkami rysia z róŜnymi gołębiami barwnymi, między innymi z niebieskimi
szpakami. NaleŜy podziwiać odwagę oraz ryzyko tego eksperymentu, który po kilkudziesięciu latach zakończony został jednak pełnym sukcesem dzięki nie tylko zbiorowemu wysiłkowi hodowców, ale takŜe – gruntownej znajomości problematyki hodowlanej, szczególnie dotyczącej rysi. Hodowane obecnie w Polsce najlepsze rasowe egzemplarze rysi pochodzą częściowo po rysiach hodowanych w Niemczech.
Rysie w odmianie czerwonej i Ŝółtej odbiegają wciąŜ jeszcze od pokroju wymaganego przez wzorzec. W pewnym stopniu dotyczy to takŜe odmiany czarnej. Natomiast
rzadka, opisywana w XIX w. i istniejąca wtedy w Polsce odmiana biała (z niebieskimi,
ogonami oraz o łuskowanym czy całkowanym rysunku na pokrywie skrzydła) wyginęła
zupełnie. RównieŜ od wielu lat nie moŜna spotkać w hodowli odmiany płowej.
I jeszcze parę uwag na temat nazewnictwa. Rysie jednobarwne niebieskie o łuskowanym czy cętkowanym rysunku na pokrywie skrzydła nazywamy „tarczowymi”, jeŜeli
zaś w skrzydle zamiast białych mają ciemne lotki – to rysiami karpackimi. Odmiana
czarna jednobarwna, o białych lotkach w skrzydle, to „kopciuchy”, natomiast gdy zamiast białych gołąb ma czarne lotki – nazywany jest „Ŝałobnikiem”. Odmiana czarna,
o czarnym cętkowanym rysunku na tarczy skrzydła, to „koperfuły”.
WZORZEC
Głowa: dość duŜa, wydłuŜona, gładka o wysokim i szerokim czole; linia profilu począwszy od czoła opada umiarkowanie w dół w kierunku karku (orientacyjne wymiary
głowy: długość – od końca dzioba do karku – 60– 63 mm, szerokość mad oczami –
27–28 min).
Oko: w proporcji de ogólnej wielkości głowy jest nieduŜe, gałka oczna niewystająca,
tęczówka czerwono-pomarańczowa lub (pomarańczowa (w zaleŜności od rodzaju barwy upierzenia).
Brew: wąska, (pojedyncza, mało widoczna) szafirowoniebieskiej barwy.
Dziób: średniej długości i grubości, ciemny lub Jasny – w zaleŜności od barwy upierzenia; woskówki nosowe drobne, delikatne, dobrze przylegające, biało przypudrowane
(orientacyjna długość dzioba: 27–28 mm).
Szyja: Krótka, pełna, szeroka u podstawy; podgardle dobrze zaokrąglone (lekkie, słabo widocznie nadęcie szyi powietrzem nie jest błędem).
Pierś: moŜliwie najszersza, pełna, zaokrąglona i doskonale umięśniona; brzuch pełny,
o znacznym obwodzie (orientacyjne wymiary: obwód piersi 300–330 mm; przy tym
obwodzie piersi długość gołębia – od końca dzioba do końca ogona powinna wynosić
380 mm).
Grzbiet: krotki, zaokrąglony, w barkach szeroki, w krzyŜu odpowiednio węŜszy.
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Skrzydła: krótkie szerokie i mocno do tułowia przylegające; ramiona skrzydeł zakryte
piórami piersi; lotki mocne, zwarte, spoczywają na ogonie i zbliŜone są końcami lotek
ku sobie oraz dosięgają niemal do końca ogona.
Ogon: umiarkowanie krótki i zwarty, prawie poziomo noszony.
Nogi: krótkie, mocne, dość szeroko rozstawione, uda schowane w piórach podbrzusza; stopy nieopierzone czerwono-karmimowej barwy; palce średniej długości prawidłowo rozstawione; pazurki jasne lub ciemno rogowe (w zaleŜności od barwy upierzenia).
Barwa i rysunek: rysie występują w odmianach barwnych: niebieskiej, czarnej, czerwonej i Ŝółtej; mogą być jednobarwne lub mieć łuskowany czy teŜ cętkowany rysunek
na pokrywach skrzydła; zarówno jednobarwne. jak i tarczowe mogą być białe lub
ciemnolote; u wszystkich obowiązkowe są dwa białe, wyraźnie zaznaczone pasy na
skrzydłach.
U niebieskich barwa powinna mieć moŜliwie najjaśniejszy czysty i jednolity odcień.
Tylko na szyi i częściowo na piersi gołębia pióra mają ciemniejszy odcień oraz zielonkawy metaliczny blask. Na końcu ogona – ciemna wstęga. Czysto białe, równe i pełne
pasy, przebiegające poprzecznie przez całą szerokość skrzydła powinny być od zewnętrznej strony moŜliwie delikatnym czarnym szlaczkiem obrzeŜone. U białolotych
wymagane jest 7–8 sztuk białych lotek w kaŜdym skrzydle. Łuskowany lub cętkowany
rysunek u tarasowych powinien mieć czyste tło i być rozmieszczony równomiernie na
całej pokrywie skrzydła. Prawidłowy wygląd togo rysunku uzaleŜniony Jest od identyczności wyglądu barwnego wzorka, jakim nacechowane musi być kaŜde pióro pokrywy skrzydła. Odmiany barwne czarna, czerwona i Ŝółta powinny odznaczać się
barwą zdecydowaną oraz posiadającą jednolity odcień. U czarnych obowiązuje moŜliwie intensywna czerń, a piórka na szyi mieniące się zielonkowatym blaskiem.
Wygląd ogólny: bodowa masywna i zwarta; tułów szeroki i krotki pierś oraz brzuch –
pełne ł bardzo dobrze umięśnione; głowa wydłuŜona, o wysokim i szerokim czole; szyja krotka i szeroka; nogi krótkie i dość szeroko rozstawione; ogon umiarkowanie krótki
i niemal poziomo noszony; obfite upierzenie. Pełen szlachetności i piękna wygląd rasowy uzaleŜniony jest od prawidłowe barwy i rysunku; cięŜar 500 do 600 g (przy pustym wołu). Ogólnie biorąc rys robi wraŜenie okazałego, dumnego i pięknie umaszczonego oraz pełnego krzepy i zdrowia gołębia typa uŜytkowego. Posiada on przy tym
zawadiackie usposobienie.
DuŜe błędy
Mała, o niskim i wąskim czole głowa. Oko o barwie perłowej lub brązowej. Smukła
szyja. Nadmiernie nadymane powietrzem gardło. Wąska, słabo umięśniona pierś
i brzuch. Luźno trzymane przy tułowia skrzydła. Długi ogon. Za wysokie nogi. Stopy
i palce porośnięte piórami. WydłuŜona, smukła sylwetka oraz ogólnie zbyt siała struktura fizyczna i mało zwarta budowa. CięŜar poniŜej 500 gram. Braki kondycyjne, zdrowotne oraz wszelkie objawy degeneracji.
Bardzo ciemna, niebiesko-czarna barwa podstawowa u odmiany niebieskiej, a takŜe
brudnoszary odcień barwy niebieskiej na skrzydłach. Popielato-czarna barwa podstawowa u odmiany czarnej. Popielato-czerwona lub sino-Ŝółta barwa podstawowa u odmiany czerwone i Ŝółtej. Zanik białych pasów na skrzydłach. Bardzo nieregularny i nie
w pełni wykształcony rysunek łuskowania lub cętkowania na pokrywie skrzydła. „Rdza”
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widoczna na białych pasach lub na jasnym tle pokrywy skrzydła. Mniej niŜ sześć białych lotek w skrzydle. „Biały spód”, czyli zgrupowana, większa ilość (białych piór wokół
odbytu, tworzących białą plamę średnicy powyŜej 1 cm.
Artykuł ukazał się w: Hodowca Drobnego Inwentarza, (I) – (2/197), 18-19, (II) –
(3/1971); 20-22;
Zachowana została dawna pisownia.

Propozycje wzorców
Serama

www.americanseramaassociation.org

Pochodzenie:
Bardzo stara rasa karłowatych kur, pochodzenia malajskiego, obecnie rozpowszechniona na całym świecie. W 2001 roku została sprowadzona do Ameryki Północnej, a następnie przez Holandię do reszty krajów europejskich.

WraŜenie ogólne:
Bardzo mały, szeroki i o zwartej budowie karzełek, o charakterystycznej i majestatycznej postawie. Linia głowy, szyi i piersi w formie litery „S”. Bardzo ufna kura, dająca się
łatwo oswoić.

Cechy rasowości koguta:
Głowa:
Policzki:
Grzebień:

Nieco odchylona do tyłu.
Małe, okrągłe i o delikatnej strukturze.
Pojedynczy, średniej wielkości, prosty i podniesiony, o moŜliwie 5.
równo i ostro wykrojonych ząbkach. Środkowe ząbki oraz blaszka
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Oczy:
Zausznice:
Dzwonki:
Dziób:
Szyja:
Tułów:
Grzbiet:
Ramiona:
Siodło:
Pierś:

Brzuch:
Skrzydła:

Ogon:

Uda:
Skoki:

Palce:
Upierzenie:

o równej wysokości. Linia blaszki nie pokrywa się z linią karku.
DuŜe, o Ŝywotnym wyrazie, od pomarańczowych do czerwonobrązowych.
Małe, owalne, przylegające, czerwone, niewielkie zabielenia dopuszczalne.
Średniej wielkości, okrągłe, o delikatnej strukturze.
Mocny, lekko zakrzywiony, o kolorze zaleŜnym od barwy skoków.
Średniej długości, w formie litery „S”, wygięta do tyłu. Grzywa bogata
i sięgająca do ramion.
Krótki, szeroki i głęboki, opadający ku dołowi.
Bardzo krótki, szeroki, patrząc z profilu, z szyją i ogonem tworzy literę
„V”.
Szerokie i dobrze zaokrąglone.
Szerokie, pióra poduszki rozwinięte, przykrywające przejście siodła do
ogona.
Noszona wysoko, dobrze rozwinięta, pełna, szeroka i dobrze zaokrąglona, zdecydowanie wysunięta do przodu i wyraźnie sięgająca do linii
prostopadle biegnącej od końca dzioba.
Krótki i z bogatym upierzeniem puchowym.
DuŜe i długie, noszone prostopadle, jednakŜe nie sięgające ziemi,
nieco odstające, a końce piór wygięte nieco do środka. Lotki pierwszego rzędu średnio szerokie i długie, które nie całkowicie przykrywają lotki 2. rzędu.
Średniej wielkości, noszony prostopadle. Szerokie sterówki, tworzące
wachlarz sięgają wysokości głowy, od przodu odwrócone „V”. Główne
sierpówki długie, szerokie w formie szabel i tylko lekko wygięte. Boczne sierpówki tworzące wachlarz są średniej wielkości, górne w formie
szabel, dolne lekko wygięte. Ogon moŜe dotykać blaszki, jednakŜe nie
moŜe być przechylony do przodu, a więc w formie ogona wiewiórki.
Zdecydowanie krótkie, mocne, ustawione osobno i równolegle.
Średniej długości, podobnie jak skrzydła, prostopadłe do ziemi. Gładkie, równomiernie pokryte łuskami, kolor zaleŜny od barwy upierzenia.
Cztery, proste, dobrze rozstawione, równomiernie pokryte łuskami.
Pełne, dobrze rozwinięte i przylegające.

Cechy rasowości kury:
Podobna do koguta, z wyjątkiem cech przynaleŜnych wyłącznie kogutowi. Linia pleców
w formie „wąskiej” litery „U”.

DuŜe błędy cech rasowości:
DuŜy, gruby lub za wąski korpus, długie plecy, wąskie lub płaskie piersi, pozioma postawa, prosta linia szyi i głowy, krótkie nogi, zbyt mało prostopadłe, poziomo lub zbyt
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do przodu noszone skrzydła, płaski lub zbyt ku głowie opadający ogon, mocno wygięte
główne sierpówki, niewłaściwe charakterystyczne cechy głowy, zbyt białe zausznice.
Waga: kogut do 500 g, kura do 425 g.
Waga jaja: 23 g.
Barwa skorupy jaja: od beŜowego do kremowobiałego.
Wielkość obrączek: kogut – 11, kura – 10.

Odmiany barwne:
Przy ocenie barwa i rysunek odgrywają rolę tylko przy zwierzętach jednakowo ocenionych. Barwa piór oraz rysunek odgrywają znacznie mniejszą rolę aniŜeli figura, postawa i charakterystyczne cechy rasy.
Biała: Czysta biel. U koguta dozwolone jest nieco barwy Ŝółtej na grzywie i poduszce.
Nogi Ŝółte.
DuŜe wady: Mocny zaŜółcone pióra. Pióra innego koloru.
Czarna: Nasycona i równomiernie rozłoŜona barwa z zielonym połyskiem. U koguta
dopuszcza się pojedyncze czerwonawe lub srebrzyste pióra w grzywie. Nogi Ŝółte.
Dopuszcza się ciemniejszy nalot.
DuŜe wady: Mocno czerwonawy lub srebrzysty nalot na piórach, takŜe trzcinowatość
i mocno fioletowy połysk.
Niebieska: Barwa szaroniebieska, w jaśniejszym lub ciemniejszym tonie, z mniej lub
więcej widocznym oblamowaniem. Grzywa i pióra na ramionach od ciemnoniebieskiego do czarnego koloru. U koguta na grzywie dopuszcza się czerwonawe lub Ŝółtawe
pióra. Nogi Ŝółte, dopuszcza się ciemniejszy nalot.
DuŜe wady: Mocno plamista barwa podstawowa, mocny czerwonawy lub Ŝółtawy nalot
na piórach, mocna trzcinowatość.
Brązowa: MoŜliwie równomiernie intensywny kolor brązowy, z połyskiem brązu. U koguta grzywa i poduszka szczególnie lśniąca. Nogi Ŝółte. Dopuszcza się ciemniejszy
nalot.
DuŜe wady: Nierównomierny kolor podstawowy, brak połysku, trzcinowatość.
Czarno-biało srokata: Podstawowy intensywny kolor czarny, z zielonym połyskiem.
Na grzywie u koguta pojedyncze czerwonawe pióra dozwolone. Końce piór z białymi
końcami lub nieregularnie z białymi plamkami. Rysunek u koguta odpowiada formie
piór właściwych dla płci. U kury moŜliwie równomiernie podzielony rysunek. Czysto
białe lotki i sterówki w ogonie dopuszczalne. U starszych ptaków występuje większa
ilość białych piór. Nogi Ŝółte. Dopuszcza się ciemniejszy nalot.
DuŜe wady: brak połysku, u młodych zwierząt dość duŜa ilość białych piór.
Niebiesko-biało srokata: Podstawowy kolor niebieskoszary, mniej lub więcej ciemny.
U koguta grzywa i ramiona ciemno niebieskie, nawet czarne. U koguta dopuszcza się
nieco czerwonawych lub srebrnych piór. Nogi Ŝółte. Dopuszcza się ciemniejszy nalot.
Rysunek i błędy w rysunku jak u czarno-biało srokatych.
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Brązowo-biało srokata: MoŜliwie równomiernie intensywny kolor brązowy, z połyskiem brązu. Nogi Ŝółte, dopuszcza się ciemniejszy nalot. Rysunek i błędy w rysunku
jak u czarno-biało srokatych.
Złota pszeniczna:
Kogut: Głowa, grzywa i poduszka brązowoczerwona ze złotym obrzeŜeniem piór. Ramiona, tzw. trójkąt na skrzydłach i plecy jasnobrązowe. Pasy na skrzydłach czarne
z brązowym lub zielonym połyskiem. Lotki 1. rzędu czarnomatowe, z wąskim brązowym obrzeŜeniem wewnętrznych chorągiewek. Wewnętrzne chorągiewki lotek 2. rzędu
brązowozłociście obrzeŜone, wewnętrzne matowoczarne. Pierś, brzuch i uda czarne.
Ogon czarny z zielonym połyskiem, brązowe obrzeŜenia na bocznych sierpówkach.
Kura: Głowa i pióra na szyi czerwonobrązowe, (niewielki czarnomatowy nalot w dolnej
części dozwolony). Chorągiewki lotek czarne. Plecy i płaszcz barwy pszenicznej. Pierś,
brzuch i uda barwy jasnopszenicznej. Ogon szaroczarny z brązowawymi cieniami.
Nieco ciemniejsza tonacja całości dozwolona.
Skoki: Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta duŜo brązowej barwy w ogonie lub na piersi, u kury bardzo jasna
podstawowa barwa, duŜa ilość czarnych pieprzyków lub za jasne obramowania piór na
płaszczu.
Srebrna pszeniczna:
Kogut: Głowa, grzywa i poduszka słomianoŜółta z wąskim obramowaniem i brązowymi
stosinami w dolnej części. Pokrywy skrzydeł i plecy intensywnie pomarańczowe. Pasy
czarne z zielonym lub brązowym połyskiem. Lotki 1. rzędu czarne z białym brzegiem
zewnętrznej chorągiewki. Wewnętrzne chorągiewki lotek 2. rzędu czarne, wewnętrzne
chorągiewki Ŝółto-białe (tzw. trójkąt), lekko brązowy nalot dozwolony. Pierś, plecy i uda
czarne z zielonym połyskiem. Srebrzyste obrzeŜenia na bocznych sierpówkach.
Kura: Głowa i pióra na szyi brązowomatowe ze srebrzystym obrzeŜeniem (niewielki
czarnomatowy nalot w dolnej części dozwolony). Wewnętrzne chorągiewki w lotkach 1.
i 2 rzędu czarne. Plecy, płaszcz i trójkąt barwy pszenicznej. Pierś, brzuch i uda barwy
kości słoniowej. Ogon czarnoszary z brązowymi cieniami. Nieco ciemniejsza tonacja
całości dozwolona. Puchowe upierzenie jasnoszare, dozwolone jasnopszeniczne.
Skoki: Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta za brązowe upierzenie, za mało lub za mocno plamista grzywa, duŜo
srebrnych piór w ogonie lub na piersi, u kury zdecydowanie biała barwa, brak srebrzystości
na szyi, duŜa ilość czarnych pieprzyków lub za jasne obramowania piór na płaszczu.
Brązowozłocista pszeniczna: Jak u złoto pszenicznych, ale czarne partie piór zastąpione barwą intensywnie brązową z połyskiem brązu.
Brązowosrebrzysta pszeniczna: Jak u srebrnych pszenicznych, ale czarne partie piór
zastąpione barwą intensywnie brązową z połyskiem brązu.
Pszeniczna wielokolorowa:
Kogut: Jak u złotych pszenicznych, lecz brąz na piersiach dopuszczalny. Końce piór
z białymi zakończeniami lub nieregularnie rozmieszczone białe plamki. Rysunek u ko42
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guta zgodny z rysunkiem właściwym dla płci. Lotki czysto białe oraz biały ogon dozwolony. U starszych zwierząt wzrasta ilość białych piór.
Kura: moŜliwie równomierna barwa od pszenicznej do czerwonobrunatnej. Zewnętrzne
chorągiewki w lotkach 1. i 2 rzędu czarne. Ogon czarnoszary z brązowym odcieniem.
Końce piór z białymi końcami lub nieregularnie rozmieszczone biały plamki. Często
białe plamy znajdują się na czarnych plamach. Lotki czysto białe oraz biały ogon dozwolony. U starszych zwierząt wzrasta ilość białych piór.
Skoki: Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta czysto biały trójkąt, jasne upierzenie grzywy i poduszki. Za jasna
barwa u kury.
Jasna pszeniczna wielobarwna:
Kogut: Jak u pszenicznych wielobarwnych, lecz grzywa i poduszka pomarańczowoczerwona.
Kura: Jak u pszenicznych wielobarwnych, lecz moŜliwie jasnoŜółta pszeniczna barwa.
Skoki: Ŝółte.
DuŜe wady: czysto biały trójkąt, ciemne pióra na grzywie i poduszce u koguta, ciemna
barwa podstawowa u kur.
Srebrzystoszeniczna wielobarwna:
Kogut: jak u srebrnych pszenicznych, jednak dozwolone pióra kremowe na piersi. Rysunek jak pszenicznych wielobarwnych.
Kura: jak u srebrnych pszenicznych, jednak moŜliwie równomiernie rozłoŜona barwa
od kremowej do jasnejpszenicznej.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: Czysto biały trójkąt, za ciemna barwa podstawowa.
Brązowozłocistopszeniczna (odcieniem brązu) wielobarwna: Jak u brązowych
złotopszenicznych, lecz końce skrzydeł z połyskiem barwy brązu.
śółta z czarnym ogonem: Głowa, szyja i pióra korpusy intensywnie Ŝółta (u koguta
nieco intensywniejsza). Zewnętrzne chorągiewki lotek 1. i 2. rzędu Ŝółte, wewnętrzne
czarne. Sterówki czarne, w dolnej części lekko Ŝółte. Sierpówki czarne z wąską Ŝółtą
obwódką. Upierzenie puchowe od jasnoŜółtego do Ŝółtoszarego.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: czarny rysunek grzywy, zbyt Ŝółty ogon, sitowatość.
Czerwona z czarnym ogonem:
Kogut: rysunek jak u Ŝółtych z czarnym ogonem. Podstawowa barwa brązowoczerwona. Kolor grzywy, pleców i poduszki bardziej intensywny.
Kura: Jak u mocno ciemnoczerwonej odmiany złotopszenicznej.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: Czarny rysunek piór na szyi, Ŝółty ogon, sitowatość, mocno plamista barwa podstawowa u kury.
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Kremowopszeniczna.
Kogut: Głowa, grzywa i pióra poduszki koloru pszenicznego. Pokrywy skrzydeł oraz
pióra pleców koloru śmietankowego. Wewnętrzne chorągiewki lotek 1. oraz 2. rzędu
(tzw. trójkąt) oraz zewnętrzne chorągiewki z szarobrązowym nalotem w formie małych
pieprzyków. Pierś, brzuch oraz uda od barwy jasno kremowej aŜ do białej. Wewnętrzne, widoczne części sterówek barwy pszenicznej, zakryte części z szarobrązowymi
pieprzykowatym nalotem. Główne i boczne sierpówki od intensywnej barwy pszenicznej aŜ do Ŝółtej. NaleŜy dąŜyć do zdecydowanego kontrastu pomiędzy kolorem poduszki i ogona a resztą upierzenia. Barwa piór puchowych szara.
Kura: Głowa i pióra kołnierza na szyi jasno Ŝółtopszeniczne. Pozostałe upierzenie moŜliwie od równomiernie rozłoŜonej barwy jasnokremowej do prawie białej. Wewnętrzne
chorągiewki lotek 1. oraz 2. rzędu (tzw. trójkąt) barwy jasnokremowej, zewnętrzne chorągiewki z szarobrązowym nalotem w formie małych pieprzyków. Główne i boczne
sierpówki jasnopszeniczne, zakryte części z szarobrązowymi pieprzykowatym nalotem.
Szare pióra puchowe, na głowie szaroczarne.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta zbyt jasne pióra grzywy, na poduszce i w ogonie. Za ciemna
barwa pór na korpusie. Brak kontrastu. U kury za ciemna barwa podstawowa, czarne
znaki na kołnierzu.
Z Ŝółotobrązowym (odcieniem brązu) ogonem:
Kogut: Głowa, grzywa i pióra poduszki lśniąco pomarańczowe ze stosinami barwy
brązu. Ramiona i plecy w lśniącym kolorze czerwonobrązowym. Lotki 1. rzędu barwy
brązu z brązowym obrzeŜeniem wewnętrznych chorągiewek. Chorągiewki wewnętrzne
lotek 2. rzędu czerwonobrązowe (tzw. trójkąt), zewnętrzne brązowe z odcieniem brązu.
Pierś, pokrywy skrzydeł, pasy, brzuch i uda jasno kasztanowobrązowe. Sierpówki
lśniąco brązowe z odcieniem brązu. Boczne sierpówki z delikatnym nalotem w formie
pieprzyków. Barwa piór puchowych brązowoszara.
Kura: Pióra głowy i szyi zdecydowanie Ŝółte, z brązowymi stosinami. Lotki Ŝółte z brązowomatowymi zewnętrznymi chorągiewkami. Pióra pleców, siodła oraz pióra pokrywowy ogona i płaszcza jasnoŜółte z Ŝółtymi stosinami i Ŝółtymi obrzeŜeniami. Zewnętrzne części tych piór z bardziej, lub mniej matowobrązowym nalotem w formie
pieprzyków. Pierś, brzuch i uda równomiernie Ŝółte. Ogon czekoladowobrązowy. Górne
części sterówek kolorystycznie łączy się z barwą piór pokrywowych. Barwa piór puchowych szara.
Skoki Ŝółte
DuŜe wady: U koguta nie czysty kolor piersi, ciemna pióra grzywy i na poduszce. Brak
połysku na piórach. U kury za jasna lub plamista barwa podstawowa.
Ze złotobrązowym (z odcieniem brązu) ogonem, obramowana:
Kogut: Głowa, grzywa i pióra poduszki lśniąco pomarańczowe ze stosinami barwy
brązu. Ramiona i plecy w lśniącym kolorze czerwonobrązowym. Lotki 1. rzędu barwy
brązu z brązowym obrzeŜeniem wewnętrznych chorągiewek. Chorągiewki wewnętrzne
lotek 2. rzędu barwy czerownobrązowej (tzw. trójkąt), zewnętrzne brązowe z odcieniem
brązu. Pióra piersi, pokryw skrzydeł, pasów, brzucha i ud jasno kasztanowobrązowe
z delikatnym czarnym obrzeŜeniem. Sterówki w bardzo ciemnym, matowym kolorze
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brązowym. Na dole w kolorze jasno kasztanowobrązowym. Sierpówki lśniąco brązowe
z odcieniem brązu. Boczne sierpówki z delikatnym nalotem w formie pieprzyków i zdecydowanie lśniące. Barwa piór puchowych brązowoszara.
Kura: Jak ukury z Ŝółtobrązowym (odcieniem brązu) ogonem.
DuŜe wady: Niezbyt klarowne obrzeŜenia piór, ciemna grzywa i pióra poduszki, brak
połysku, u kury zbyt jasna lub plamisty kolor podstawowy.
Ze złotobrązowym (z odcieniem brązu) ogonem i srebrną szyją
Kogut: Głowa, szyja oraz pióra poduszki w części widocznej od koloru kremowego do
prawie białego. Podstawowe pióra jasnobrązowe. Ramiona, plecy lśniąco czerwonopomarańczowe.
Kura: Pióra głowy i szyi barwy pszenicznej z srebrzystymi obrzeŜeniami, w dolnej części z matowymi, brązowymi kreskami. Lotki barwy pszenicznej, zewnętrzne chorągiewki brązowe. Pióra pleców, siodła, pokryw ogona i tzw. płaszcza barwy pszenicznej,
róŜowo „Ŝarzące się”, z delikatnym obrzeŜeniem. Zewnętrzne pole tych piór z mniej lub
więcej wyraźnymi plamkami, jakby popieprzone. Pióra piersi, brzucha i ud barwy jasno
pszenicznej z jasnymi obrzeŜeniami i jasnymi stosinami. Ogon szrobrązowy. Górne
części sterówek kolorystycznie łączy się z barwą piór pokrywowych. Barwa piór puchowych szara.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta nieczysta barwa na piersi, Ŝółta lub plamista grzywa, brak połyski
na piórach. U kury mocno plamista barwa podstawowa, brak jasnego obramowania
piór.
Ze złotobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrną szyją, obramowane pióra
Kogut: Głowa, szyja oraz pióra poduszki: widoczne części od barwy kremowej do prawie białej. Główna barwa piór jasnobrązowa. Ramiona i plecy lśniąco czerwonopomarańczowe. Lotki 1. rzędu matowo brązowe w odcieniu brązu, z brązowymi obrzeŜeniami wewnętrznych chorągiewek. Lotki 2. rzędu wewnątrz czerwono brązowe z wąskimi kremowymi obrzeŜeniami. Część zewnętrzna (tzw. trójkąt) czerwonobrązowa.
Dozwolona słabe kremowe obrzeŜenia. Pióra piersi, brzucha i ud jasno kasztanowobrązowe z delikatnym czarnym obrzeŜeniem. Sterówki mocno ciemnobrązowe. Sierpówki lśniąco brązowe w odcieniu brązu. Boczne sierpówki lekko jakby popieprzone
i silnie lśniące. Barwa piór puchowych szarobrązowe.
Kura: Jak u ze złotobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrną szyją.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta brak zdecydowanego obrzeŜenia piór, Ŝółte oraz plamiste pióra
na grzywie, brak połyski na piórach. U kury mocno plamista barwa podstawowa, brak
jasnego obramowania piór.
Ze złotobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrną szyją, podwójnie obramowane pióra
Kogut: Głowa, szyja oraz pióra poduszki: widoczne części od barwy kremowej do prawie białej. Główna barwa piór jasnobrązowa. Ramiona i plecy lśniąco czerwonopomarańczowe. Lotki 1. rzędu matowo brązowe w odcieniu brązu, z brązowymi obrzeŜeniami wewnętrznych chorągiewek. Lotki 2. rzędu wewnątrz czerwono brązowe z wą45
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skimi kremowymi obrzeŜeniami. Część zewnętrzna (tzw. trójkąt) od barwy czerwonobrązowej do kremowej. Na zewnątrz brązowe z odcieniem brązu. Pióra piersi, brzucha
i ud jasno kasztanowobrązowe z delikatnym czarnym obrzeŜeniem. Wyraźne czarne
obrzeŜenia z zewnętrznym kremowym obrzeŜeniem. Sterówki mocno ciemnobrązowe.
Sierpówki lśniąco brązowe w odcieniu brązu. Boczne sierpówki lekko jakby popieprzone i silnie lśniące. Barwa piór puchowych szarobrązowe.
Kura: Jak u ze złotobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrną szyją.
Skoki Ŝółte.
DuŜe wady: U koguta brak zdecydowanego obrzeŜenia piór, za szerokie Ŝółte obrzeŜenie. Cała Ŝółta lub plamista grzywa. Brak połysku na piórach. U kury mocno plamista
barwa podstawowa. brak jasnego obrzeŜenia piór.
Ze srebrzystobrązowym ( o odcieniu brązu) ogonem, obrzeŜone
Kogut: Pióra głowy, grzywy i poduszki barwy srebrzystobiałej z matowymi, jasno brązowymi, o odcieniu brązu kreskami. Ramiona o plecy srebrzystobiałe. Lotki 1. rzędu
matowo brązowe w odcieniu brązu, z białymi na stronie wewnętrznej. Lotki 2. rzędu
wewnątrz białe (tzw. trójkąt), na zewnątrz o matowej barwie brązowej w odcieniu brązu. Pióra piersi, na tarczach skrzydeł, pasy, brzucha i ud jasno srebrzystobiałe z delkatnym czarnawym obrzeŜeniem. Sterówki ciemnobrązowe. Sierpówki lśniąco jasnobrązowe. Boczne sierpówki lekko jakby popieprzone i silnie lśniące. Barwa piór puchowych szarobrązowe.
Kura: Pióra głowy i szyi prawie białe, w dolnej części z brązowymi kreskami. Lotki
o bardzo jasnej barwie pszenicznej, z zewnętrznymi chorągiewkami koloru szarobrązowego. Pióra pleców, siodła, pokrywa ogona i tzw. płaszcza od barwy kremowej do
białej. Zewnętrzne pole tych piór z mniej lub więcej wyraźnymi plamkami, jakby popieprzone. Pióra piersi, brzucha i ud prawie białe. Ogon jasno szarobrązowy. Górne części sterówek kolorystycznie łączą się z barwą piór pokrywowych. Barwa piór puchowych szara.
DuŜe wady: U koguta mocny Ŝółty nalot na barwie podstawowej, nie czyste obrzeŜenia
piór. U kury bardzo mocno plamista barwa podstawowa.
Tłum. z niemieckiego wzorca Manfred Uglorz
Rok 2012

***
W następnym numerze Czytelnicy znajdą
alfabetyczny spis ras gołębi uznanych
w Polsce
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